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N i e   z n i k a j  

konkurs o bioróżnorodności dla uczniów pod opieką nauczycieli: przyrody, biologii, geografii, 
fizyki, chemii, nauczania zintegrowanego oraz wszystkich tych przedmiotów,  

w których programy wplatane są treści ekologiczne 
 

W imieniu Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi – organizatora 
konkursu, a także własnym – prowadzących szkolenia w etapie przygotowawczym 
dla tych z Państwa, którzy podejmą ryzyko zmierzenia się z niebanalną tematyką 
różnorodności biologicznej na naszej planecie, w naszym kraju, a także w naszym 
regionie, a nawet na własnym podwórku czy we własnym ogródku - zapraszamy i 
zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „N i e   z n i k a j”.  

 
 Jest to konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół. Jego celem jest pogłębienie 
wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą oraz wymierania gatunków i 
przyczyn gwałtownego nasilenia się tego zjawiska w ostatnich stuleciach, a także zachęcenie 
do działań i wyborów, które najprawdopodobniej mogłyby spowalniać ten proces.    
 W trosce o wysoką jakość merytoryczną projekt składać się będzie z dwóch etapów: 
przygotowawczego, a następnie właściwego konkursu. W pierwszym etapie na obszarze 
całego kraju przeprowadzonych zostanie 45 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, następnie 
nauczyciele zrealizują w swoich szkołach warsztaty dla uczniów i dopiero wtedy uczniowie 
przystąpią do konkursu polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w swojej 
miejscowości marszu ginących gatunków oraz wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy 
świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Praca konkursowa składać się będzie z relacji 
z marszu zilustrowanej zdjęciami oraz skanu/fotografii mapy.  
 Finał konkursu będzie miał miejsce w maju 2011 roku. Przyznanych zostanie 10 
równorzędnych nagród, łączny koszt nagród to ok. 30 tys. zł. 
 Szczegóły na stronie internetowej organizatora konkursu www.zrodla.org, 
zwłaszcza zaś na stronie projektu www.bioroznorodnosc.edu.pl 
 
Korzyści :) 

1) Pogłębienie wiedzy i poszerzenie warsztatu dydaktycznego. 
2) Udział uczniów w konkursie może stanowić podstawę do zrealizowania tzw. 

projektu edukacyjnego ! (ministerialnego). 
3) Każdy nauczyciel – uczestnik wstępnego szkolenia, opiekun grupy uczniów z danej 

szkoły (jeden nauczyciel w szkole), otrzymuje materiały potrzebne do realizacji 
warsztatów, w tym atrakcyjną tematyczną grę planszową. 

4) Szkolenie – tylko 5 godzin lekcyjnych zróżnicowanych w tempie i metodzie zajęć, z 
przerwami na kawę bądź herbatę (zakupionych w ramach akcji sprawiedliwego 
handlu); małe grupy szkolonych – do 18 osób. 

5) Szkolenia blisko części z Was – już prawie na pewno w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i w 
zależności od zainteresowania w Starogardzie Gdańskim, Kartuzach, Miastku, 
Malborku, a może i w Koszalinie oraz w Elblągu. 

6) Część z Państwa będzie miała okazję przypomnieć sobie czasy szkoleń „Aktywna 
ochrona mokradeł” Klubu Przyrodników, Spotkań z Przyrodą, a także Konkursów 
Przyrodniczych Pomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego Zdrowy Gdańsk, gdyż 
szkolenia poprowadzą: Iwona Zielińska, Michał Kochańczyk i Sławomir Zieliński. 

pytania i zapisy na zielez@wp.pl lub 661-604-852 (Sławek)  
terminy szkoleń: 2 i 9 marca br.  godz. 14.00-18.00. 

miejsca szkoleń: Gimnazjum nr 20 w Gdańsku oraz I Akademickie LO w Gdyni   
Nie zniknijcie i przybądźcie :)  

Wiemy, że czasy są trudne, ale spróbujmy, poprzez udział w tym niekomercyjnym 
konkursie, wpisać się w nurt poszukiwania oraz ratowania zanikających wartości 

(i gatunków:). 
Zapominalskim przypominamy zaś niezorientowanym przekazujemy, że nasze 
szkolenia to wybuchowa mieszanka zdobywania wiedzy i całkiem chyba niezłej 

zabawy (przez i dla prowadzących też). 
 


