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Zapraszamy dzieci i młodzież podkarpackich szkół do udziału w plastycznym konkursie ekologicznym Znam się
na przyrodzie więc żyję z nią w zgodzie – przyroda mojej okolicy. Organizatorem konkursu jest Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Województwo podkarpackie charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem przyrodniczym, co niewątpliwie
wyróżnia go na tle kraju. Odzwierciedleniem tego jest fakt, że blisko połowa jego terenu została objęta ochroną
w postaci powierzchniowych form ochrony przyrody. Aby to bogactwo przetrwało dla następnych pokoleń,
należy zaszczepiać w społeczeństwie szacunek i zrozumienie dla przyrody.
Jedną z form i celów kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody jest edukacja, informowanie i
promocja w dziedzinie ochrony przyrody. Żeby osiągnąć ten efekt, właściwe postawy należy zaszczepiać już od
najmłodszych lat. Stąd też pomysł zorganizowania konkursu o tematyce związanej z ochroną przyrody i
środowiska życia człowieka dla dzieci i młodzieży.
Celem konkursu Znam się na przyrodzie więc żyję z nią w zgodzie – przyroda mojej okolicy jest m.in.
uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody oraz na potrzebę dbania o środowisko, poznanie
środowiska naturalnego, rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi i rozwój twórczych
uzdolnień dzieci, poznawanie form ochrony przyrody w województwie podkarpackim, rozbudzania świadomości
ekologicznej i uwrażliwienie na piękno i problemy najbliższego środowiska.
Konkurs kierowany jest do trzech grup wiekowych dzieci i młodzieży szkolnej:
1. klasy I – III szkół podstawowych,
2. klasy IV – VI szkół podstawowych,
3. klasa VII szkół podstawowych oraz klasa II i III gimnazjów.
W zależności od grupy wiekowej, akceptowane będą następujące formy plastyczne:
1. dla klas I – III szkół podstawowych: praca plastyczna, technika dowolna, format A3 lub A2, forma płaska,
2. dla klas IV – VI szkół podstawowych: album o walorach przyrodniczych mojej okolicy, 10 -12 stron, format dowolny, technika dowolna (zdjęcia lub rysunki autorskie),
3. dla klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów: komiks na 1 arkuszu dowolnego formatu.
Prace należy przekazywać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie do 30 marca 2018 r.
Finał konkursu odbędzie się w Światowy Dzień Bioróżnorodności 22 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Konkurs został objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Podkarpackiego
Zapraszamy do przesyłania swoich prac.
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