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REGULAMIN
Ogólnopolskiego konkursu na opracowanie scenariusza zajęć

związanych z edukacją społeczeństwa na obszarze Natura 2000.
1. Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7B,
09-402 Płock.
2. Współorganizatorzy:
 Starostwo Powiatowe w Płocku,
 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i
Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (UCBnŚPiZR
UW).
3. Termin: ogłoszenie konkursu – kwiecień 2014r., rozstrzygnięcie konkursu maj 2015r.
4. Uczestnicy: nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, trenerzy centrów edukacji.
5. Zasięg: ogólnopolski.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
7. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do organizatora –
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku:
a. formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 września 2014 roku.
Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu,
b. pracy konkursowej – scenariusza zajęć ekologicznych w formie
pisemnej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją z przeprowadzonej
lekcji czy zajęć w dowolnej formie (np. foto, film - nagranie części
lekcji/zajęć ok. 10 – 20 min, opis) w terminie do dnia 31 marca 2015 r.
9. Spośród nadesłanych scenariuszy zajęć ekologicznych, zostaną wybrane trzy
najciekawsze prace i trzy wyróżnienia.
10. Wyróżnione prace zostaną uhonorowane nagrodami (lornetki).
Cele konkursu:
1. przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych dotyczących obszarów Natura
2000 w Polsce, przybliżenie lokalnej społeczności zagadnień związanych z
obszarami Natura 2000,
2. uświadamianie społeczeństwu potrzeby ochrony różnorodności biologicznej,
zainteresowanie uczniów systemem ochrony przyrody, w tym obszarami Natura
2000, uświadomienie roli sieci Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym,
inspirowanie społeczeństwa do aktywności w zakresie ochrony obszarów
Natura 2000,
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3. kształtowanie wśród społeczeństwa poczucia odpowiedzialności za stan
środowiska przyrodniczego,
4. uświadamianie społeczeństwu potrzeby ochrony gatunków siedlisk i różnych
form ochrony przyrody,
5. wdrażanie nauczycieli do pracy samokształceniowej,
6. podejmowanie działań przez szkołę w zakresie edukacji ekologicznej.
Zakres tematyczny konkursu
1. Tematyka Konkursu obejmuje:
 wiedzę z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, gospodarowania i
ochrony różnych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
 zagadnienia uwzględniane podczas zajęć: różnorodność biologiczna –
zdefiniowanie, cele ochrony różnorodności biologicznej, po co i dlaczego
chronimy różnorodność biologiczną, jak chronimy przyrodę w Polsce, kto
się zajmuje ochroną przyrody w Polsce? Czym jest Natura 2000, cele
ustanowienia obszarów Natura 2000, obszary Natura 2000 w Polsce, zasady
gospodarowania na obszarach Natura 2000 w mojej gminie – mapa, opis,
charakterystyczne gatunki i siedliska, korzyści istnienia obszarów Natura
2000, Natura 2000 – szansą czy zagrożeniem?, wprowadzenie do szkolnego
projektu Natura 2000, ewaluacja.
2. Ustala się dwie formy opracowania zaproponowanego tematu scenariusza zajęć
ekologicznych:
a. formę pisemną konspektu;
b. konspekt w formie prezentacji multimedialnej;
 Tekst scenariusza w formie elektronicznej należy wykonać w postaci: plik
Word lub Power Point, czcionka Georgia, rozmiar czcionki 12.
 Prezentacja multimedialna w programie Power Point lub praca w programie
Word powinna być przesłana w formie druku lub pliku.
3. Scenariusz powinien zawierać:
 cele ogólne, cele szczegółowe, treści nauczania, formy pracy, metody pracy,
 opis miejsca zajęć, pory roku, środki dydaktyczne, karty pracy zadań dla
uczestników.
4. W Konkursie będzie oceniana:
poprawność merytoryczna i metodyczna pracy, wartości edukacyjne,
poprawność językowa, pomysłowość i oryginalność pracy.
Przebieg konkursu
1. Komisję Konkursową powołuje Zarząd RCEE w Płocku.
2. Finał Konkursu wraz z uroczystością wręczenia nagród nastąpi w maju 2015r.
3. Zawiadomienie o dokładnym terminie Finału Konkursu będzie przesłane
osobiście każdemu laureatowi oraz podane na stronie internetowej RCEE w
Płocku: www.rceeplock.pl/natura2000.
4. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.rceeplock.pl/natura2000.
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5. Autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac (miejsce I, II, III oraz 3
wyróżnienia) otrzymają nagrody – lornetki, dyplomy.
6. Informacji na temat Konkursu udziela Organizator: Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock,
tel. 24 268 37 74, e-mail: rceeplock@eko.org.pl.
1.
2.
3.
1.
4.
5.

Harmonogram konkursu
Zgłoszenie udziału w Konkursie przez nauczycieli odbywa się w terminie do 30
września 2014 r. .
Prace wraz z dokumentacją z przeprowadzonych zajęć powinny być nadesłane
ostatecznie do 31 marca 2015 r.
W przypadku wysłania pracy drogą pocztową, decyduje data stempla
pocztowego.
Adresatem jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1
Maja 7B, 09-402 Płock, tel. 24 268 37 74, e-mail:rceeplock@eko.org.pl.
Ocena prac nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2015 r. .
Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2015 r.

§ 2 Ustalenia szczegółowe:
1. Do prac należy dołączyć metryczkę nauczyciela, z następującymi informacjami:
 nazwisko i imię,
 miejsce zamieszkania i numer telefonu,
 nazwa i adres szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 3 Praca Komisji Konkursowej
Członków Komisji powołuje Zarząd RCEE w Płocku.
Termin i sposób pracy Komisji ustala jej Przewodniczący.
Komisja rozpoczyna pracę od zweryfikowania zgodności formalnej
nadesłanych zgłoszeń z Regulaminem Konkursu.
Komisja ocenia prace, zgodnie z kryteriami, stanowiącymi Załącznik 2 do
niniejszego Regulaminu.
Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu w sytuacjach wątpliwych
przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
Autorom nadesłanych prac nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.
Komisja sporządza protokół oceny przesłanych prac.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.
2. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być
wykorzystane w całości lub we fragmentach w celach edukacyjnych i
promocyjnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych
prac.
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4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację
warunków niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest do pobrania na stronie głównej RCEE w
Płocku (www.rceeplock.pl/natura2000 ).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
……………………………
(pieczątka szkoły)
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie

na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją
społeczeństwa na obszarze Natura 2000.
1. Nazwa i adres szkoły:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………
5. E-mail:
……………………………………………………………………………………
6. Forma pracy:
a) forma pisemna konspektu
b) konspekt w formie prezentacji multimedialnej
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu.
………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(podpis uczestnika)

….…………………………………..
(podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
KRYTERIA OCENY PRAC
KONKURSU

na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze
Natura 2000.

1. Poprawność merytoryczna pracy, zrozumienie tematu 0-5 punktów.
2. Poprawność metodyczna pracy 0-5 punktów
3. Wartości edukacyjne 0-5 punktów
4. Poprawność językowa 0-5 punktów
5. Pomysłowość i oryginalność pracy 0-5 punktów
Praca nie na temat nie podlega ocenie.

