
Harmonogram 2019/2020 WIE - Wyjatkowe Inicjatywy Edukacyjne dla Doliny Baryczy 

nazwa inicjatywy organizator inicjatywy ogólne zasady/cele zasięg Kategorie wiekowe rodzaj prac konkursowych

termin 
ogłoszenia 
WIE, publikacja 
na serwisie 
edukacja.baryc
z.pl

termin naboru 
uczestników 
(placówek)

termin umieszczenia prac 
w serwisie 
edukacja.barycz.pl; 
przeznaczone do oceny 
przez komisję

termin oceny prac Podsumowanie wyników relacja w serwisie

Szkolnictwo w Dolinie 
Baryczy w czasach młodości 
naszych babć/dziadków i 
współcześnie (dla uczniów)

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy im. Władysława 
Stanisława Reymonta w 
Twardogórze

rozwijanie i promowanie zdolności literackich młodzieży 
- zachowanie pamięci o szkolnictwie Doliny 
- zebranie bazy starych zdjęć, 
- wskazanie na ważny element stosunków społecznych
jakim jest utrzymywanie więzi międzypokoleniowych.

Wszystkie szkoły/gminy 
uczestniczące w 
projekcie Edukacja dla 
Doliny Baryczy

uczniowie klas V-VIII SP, uczniowie 
szkół średnich
seniorzy 

Opracowany wywiad z babcią/dziadkiem
(wywiad, opowiadanie) + opisane,
zeskanowane fotografie ze zbiorów
rodzinnych związane z tematem,
Wspomnienia własne seniorów, członków
organizacji seniorskich + opisane,
zeskanowane fotografie ze zbiorów
rodzinnych związane z tematem,

Styczeń 2020 do 29.02.2020 do 15.04.2020 do 30.04.2020 do 16.05.2020 Maj/Czerwiec 2020

Szkolnictwo w Dolinie 
Baryczy w czasach naszej 
młodości (dla seniorów)

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy im. Władysława 
Stanisława Reymonta w 
Twardogórze

zachowanie pamięci o szkolnictwie Doliny, zebranie
starych zdjęć, utrzymanie więzi międzypokoleniowej

j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

OMNIBUS Z DOLINY 
BARYCZY

S.P. Nr 2 im. Jana Pawła II w 
Twardogórze

Celem KONKURSU jest popularyzacja wiedzy, 
poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych 
regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości 
ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych

Wszystkie szkoły 
podstawowe z DB

uczniowie 7-8 szkoły 
podstawowej

Maksymalnie 8 zdjęć wybranej formy 
ochrony przyrody z gminy, w której 
znajduje się szkoła, z podpisem co to za 
forma i gdzie się znajduje. Każda szkoła 
może zgłosić maksymalnie po 8  uczniów. 
Komisja z nadesłanych zdjęć wybierze 32 
najlepsze fotografie Podczas finału 
uczniowie będą odpowiadać na pytania z 
Omnibusa.

do 10 grudnia 
2019

do 10 stycznia 
2020

Do 05.03. 2020 Do 15.03.2020 17.03.2020 25 marzec 2020

I Regionalny Konkurs 
Matematyczno-Ekologiczny 
„JESTEŚMY STRAŻNIKAMI 
ZIEMI” 

Społeczna Szkoła Podstawowa 
im. Astrid Lindgren w Miliczu

Rozwijanie  zainteresowań matematycznych i 
przyrodniczych w powiązaniu z regionem Dolina 
Baryczy. Kształcenie kompetencji kluczowych  poprzez 
powiązanie wiedzy, umiejętności i wartości. Zachęcanie 
do twórczego i kreatywnego myślenia, w tym tworzenia 
zadań matematycznych uwzględniających ważnych dla 
regionu Doliny Baryczy zagadnień ekologicznych tj: 
1)  Segregacja odpadów i recykling
2) Oszczędzanie energii 
3) Oszczędzanie wody
4) Świadomy konsument (np. lokalne produkty, 
opakowania, wielokrotne wykorzystanie np. ubrań itp.)
5) Różnorodność biologiczna
6) Czyste środowisko
7) Ochrona przyrody w Dolinie Baryczy

 Zaproszenie zostanie 
skierowane do  uczniów 
ze szkól wszystkich gmin 
Doliny Baryczy ( woj. 
dolnośląskie: gminy 
Żmigród, Milicz, Krośnice, 
Cieszków, Twardogóra i 
woj. wielkopolskiego: 
Odolanów, Sośnie, 
Przygodzice) oraz ze szkół 
spoza obszaru 
uczestniczących w 
PROGRAMIE Edukacja dla 
Doliny Baryczy

Uczniowie szkół podstawowych kl 
IV-VI

Prace indywidualne- zadania 
matematyczno- ekologiczne, opracowane 
przez uczniów z uwzględnieniem specyfiki 
regionu lub zagadnień ekologicznych.
Szkoła, która uprzednio zgłosi się do 
konkursu (karta zgłoszenia) będzie mogła 
zamieścić na portalu max 4 prace 
indywidualne. Zatwierdzenie pracy będzie 
kwalifikacją ucznia do finału czyli udziału 
w eliminacjach z wykorzystaniem 
platformy internetowej. W zależności od 
liczby zgłoszonych prac – co najmniej 25 
uczniów wraz z nauczycielami, zostanie 
zaproszonych do udziału w turnieju 
matematyczno-przyrodniczym, który 
odbędzie się w szkole KOM. Laureatami 
konkursu zostaną uczniowie, którzy 
uzyskają Podsumowanie wyników = 
punkty za prace konkursowe + punkty za 
część praktyczną  

do 09.12.2019 do 20 grudnia 
2019

do 10 marca 2020 Do 30 marca 2020 kwiecień 2020 do 15 maja 2020

Poznaj Krainę Niezwykłości
Gra edukacyjna „Kraina 
Niezwykłości”

Stawy Milickie SA Przybliżenie walorów rezerwatu Stawy Milickie.
Promocja Doliny Baryczy. 
Celem konkursu jest przybliżenie walorów 
przyrodniczych i historycznych Stawów Milickich i Doliny 
Baryczy, podnoszenie poziomu świadomości 
ekologicznej uczniów szkół podstawowych i  szkół 
ponad podstawowych. Ważnym aspektem jest 
rozbudzanie zainteresowań dotyczących naszej małej 
ojczyzny w tym dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego. 
Praca konkursowa ma zachęcać do nauki  przez zabawę.

Do udziału w konkursu 
zaprosimy wszystkie 
gminy Doliny Baryczy(( 
woj. dolnośląskie: gminy 
Żmigród, Milicz, Krośnice, 
Cieszków, Twardogóra i 
woj. wielkopolskiego: 
Odolanów, Sośnie, 
Przygodzice) oraz 
ościenne z wielkopolski : 
Rawicz, Miejska Górka, 
Krobia.

Uczniowie szkół podstawowych 4-
8.
Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych.

Gra utworzona z wykorzystaniem 
generatora gier udostępnionego na 
portalu Edukacja zgodnie z instrukcją 
http://edukacja.barycz.pl/instrukcja-
stworzenia-gry-planszowej-218 
w oparciu o film „Kraina Niezwykłości”. 
Gra ma zawierać pytania na które 
odpowiedzi zawarte są w filmie.
Przed rozpoczęciem gry konieczne będzie 
obejrzenie filmu
https://www.youtube.com/watch?v=DM
UvWdBb1AM&t=147s

do 15 grudnia do 15 stycznia do 30 kwietnia do 10 maja do 15 maja do 30 maja

Regionalny Konkurs o Dolinie 
Baryczy – edycja XXIII
„Bioróżnorodność”

Stowarzyszenie na rzecz 
Edukacji Ekologicznej „Dolina 
Baryczy”

Celem konkursu jest poznawanie walorów 
przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, 
podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Praca konkursowa ma zachęcać do 
zwrócenia uwagi na różne aspekty związane z 
zachowaniem bioróżnorodności  Uczestnicy powinni 
również  zwrócić uwagę na ciekawostki przyrodnicze, 
ekosystemy oraz gatunki roślin i zwierząt. Wpływ 
gospodarki rybackiej, leśnej i rolnej na różnorodność 
gatunkową z uwzględnieniem historii i stanu 
aktualnego.

Zostaną zaproszeni 
uczniowie ze szkól 
wszystkich gmin Doliny 
Baryczy ( woj. 
dolnośląskie: gminy 
Żmigród, Milicz, Krośnice, 
Cieszków, Twardogóra i 
woj. wielkopolskiego: 
Odolanów, Sośnie, 
Przygodzice) oraz ze szkół 
spoza obszaru 
uczestniczących w 
PROGRAMIE Edukacja dla 
Doliny Baryczy

I grupa wiekowa- uczniowie szkól 
podstawowych – kl IV-VI
II grupa wiekowa- kl. VII-VIII oraz  
uczniowie szkół 
ponadpodstawowych

Prace konkursowe (indywidualnie lub 
zespół 2-osobowy)
Film (max 5 min) z zastosowaniem 
różnych środków technicznych i 
artystycznych ( np. w formie klipu, filmu 
naukowego, reportażu, itp.)

do 09.12.2019 do 20 grudnia 
2019

do 10.04.2020 do 30 Kwietnia 2020 do 15.05.2020 Maj 2020, wyjazd 
czerwiec

HarmonogramOpis inincjatyw
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