Regulamin udziału w projekcie edukacyjnym „ Leśna Skrzynia Skarbów” Pałuk i Krajny
I edycja dla przedszkoli i szkół
rok szkolny 2014/2015.

Patronat honorowy:
Burmistrz Szubina
Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Organizatorzy projektu : Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
Nadleśnictwo Szubin, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Szubinie.
Współpraca: Przedszkole Niepubliczne „ Tęcza” w Bydgoszczy, Nadleśnictwo Żołędowo, KujawskoPomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Muzeum Ziemi Szubińskiej, Gimnazjum nr 1 w Szubinie.

Czas trwania projektu: od listopada 2014 do czerwca 2015.
Otwarcie wystawy 1 czerwiec 2015r. o godz. 1600 w Muzeum Ziemi Szubińskiej. Wystawę będzie można
zwiedzać do 5 czerwca.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 19.11.2014 roku o godz. 1600w Samorządowym
Przedszkolu nr 3 w Szubinie, plac Kościelny 2
Regulamin udziału:
1. projekt adresowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych powiatu nakielskiego;
2. polega na realizowaniu w placówce tematyki leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w sposób sprzyjający uczeniu
się w oparciu o materiały zgromadzone w „ Leśnej Skrzyni Skarbów”, która podróżuje po placówkach, według
harmonogramu przyjętego na spotkaniu inauguracyjnym;
3. zakończenie projektu planowane jest w miesiącu czerwcu ;
4. dobre praktyki – ewaluację projektu stanowi wystawa, odbywająca się w Muzeum Ziemi Szubińskiej, która
zaprezentuje efekty pracy oraz osiągnięcia placówek z zakresu edukacji leśnej, przyrodniczej, ekologicznej w
danym roku szkolnym;

5. obowiązkiem placówki jest:
a. udział koordynatora w spotkaniu inauguracyjnym,
b. realizacja zajęć dydaktycznych o tematyce leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały
organizatora w ustalonym terminie,
c. uczestnik projektu edukacyjnego może wzbogacić „Leśną Skrzynię Skarbów” w materiały edukacyjne,
d. przygotowanie wystawy ewaluacyjnej,
e. udział w spotkaniu podsumowującym:
6. za sprawy organizacyjne odpowiadają:
koordynator powiatowy dyr. Ewa Sendwicka tel. 523842426
nauczycielki Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie: Helena Pakuła, Małgorzata Łuksztet
tel. 523842426;
7. wszystkie informacje dotyczące projektu zamieszczone będą na stronie www.szubin.pl , na oficjalnym profilu
www.facebook.com/szubinpl oraz na stronie www.przedszkole3.szubin.pl (zakładka ekologia);
8. za udział w projekcie przewidziane są nagrody rzeczowe, ich sponsorem jest Miasto Szubin
i Nadleśnictwo Szubin;
9. zgłoszenie placówki do udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do wypełnienia
wszystkich obowiązków; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie wydania nagrody i dyplomów
placówkom, które nie zrealizują postanowień regulaminu.

Serdecznie zapraszamy
Historia Projektu

Projekt edukacyjny dla przedszkoli „Leśna Skrzynia Skarbów”
Autorski projekt mgr Ewy Turskiej-Pawlickiej powstał w Przedszkolu Niepublicznym „Tęcza”
w Bydgoszczy przy współpracy Nadleśnictwa w Żołędowie oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy.
Od września 2009 do czerwca 2014 w wybranych przedszkolach na terenie województwa kujawskopomorskiego prowadzone były kolejne edycje tego projektu. Nagrody dla wszystkich placówek biorących
udział w projekcie ufundował Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Bydgoszczy.
W

pięciu

edycjach

udział

wzięło

115

przedszkoli

i

około

9000

uczestników.

W latach szkolnych 2013/14 i 2014/15 dzięki inicjatywie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli do szkolnej edycji projektu przystąpiło 20 szkół podstawowych.
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