
nazwa inicjatywy organizator inicjatywy ogólne zasady zasięg Kategorie wiekowe

termin ogłoszenia WIE, 

publikacja na serwisie 

edukacja.barycz.pl

termin naboru 

uczestników 

(palcówek)

termin umieszczenia prac 

w serwisie 

edukacja.barycz.pl; 

przeznaczone do oceny 

przez komisję termin oceny prac Podsumowanie wyników relacja w serwisie

Przegląd Małych Form Teatralnych  – 

ciekawe miejsca Doliny Baryczy                   

„Cudze chwalicie swego nie znacie”

MSPDiON (Milickie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i 

Osób Niepełnosprawnych) w 

Miliczu

Treścią przedstawienia mogą być wymyślone przez

danego uczestnika opowieści o ciekawych miejscach

Doliny Baryczy z postaciami, które zostały stworzone w

projekcie Edukacja dla Doliny Baryczy, inną formą może

być inscenizacja na podstawie legend Doliny Baryczy np.

„Grabkowe Bajanie z Doliny Baryczy” B. Hołubka

(modyfikacja legendy). 

województwo dolnośląskie i 

wielkopolskie

Grupy przedszkolne,

przedszkolne 

integracyjne oraz

uczniów klas I – VI szkół

podstawowych i

podstawowych 

integracyjnych.

2-3.03.2017 do 15 marca do 24 kwietnia
II połowa kwietnia, I 

połowa maja

I połowa maja - rozdanie 

nagród laureatom oraz 

przedstawienie nagrodzonych 

inscenizacji w MSPDiON w 

Miliczu podczas V PRZEGLĄDU 

MAŁYCH FORM TEATRALNYCH. II połowa maja

REGIONALNY KONKURS WIEDZY O 

DOLINIE BARYCZY

EDYCJA XX „PROMUJĘ DOLINĘ 

BARYCZY”

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji 

Ekologicznej „Dolina Baryczy”

Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów pracy  

zachęcającej do poznawania swojego miejsca 

zamieszkania; miejscowości, gminy w Dolinie Baryczy. 

Uczniowie szkół podstawowych mają wykonać projekt 

ulotki „Promuję Dolinę Baryczy” a uczniowie gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych krótki film.

Należy  zwrócić uwagę na ciekawostki przyrodnicze , 

zabytki lub postaci historyczne, które wyróżniają 

miejscowość, gminę  pokazać to co jest wyjątkowe w 

regionie Dolina Baryczy.

Region Doliny Baryczy (gmina 

Milicz, Krośnice, Cieszków, 

Żmigród, Twardogóra, 

Odolanów, Przygodzice, 

Sośnie)

szkoły podstawowe 

klasy IV-VI, gimnazja i 

szkoły 

ponadgimnazjalne

do 20 marca 2017
do 03 kwietnia 

2017

etap szkolny - 

zamieszczenie 2 najlepszych 

prac z danej kategorii 

wiekowej - do 22 maja

do 15 czerwca

Laureaci wraz z opiekunami 

zostaną zaproszeni na finał 

Regionalnego Konkursu Wiedzy 

o Dolinie Baryczy, który 

odbędzie się w październiku 

2017

czerwiec, październik

WIERSZEM I PROZĄ – LITERACKA 

PODRÓŻ PO DOLINIE BARYCZY

Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy im. Władysława 

Stanisława Reymonta w 

Twardogórze

pisanie tekstów literackich, wykonanie fotografii lub 

rysunku będącego ilustracją tekstu, tematyka tekstów 

literackich  - „zatrzymanie pamięci” o miejscach, 

osobach, wydarzeniach lokalnie ważnych, uchwycenie 

spojrzenia młodych osób na ich „Małą Ojczyznę”.

placówki szkolne z terenu 

Doliny Baryczy z województw 

dolnośląskiego i 

wielkopolskiego.

klas IV-VI szkół 

podstawowych, 

gimnazjalistów oraz 

uczniów szkół średnich

do 16 marca 2017 do 05 kwietnia

etap szkolny - 

zamieszczenie 3 najlepszych 

prac szkolnych w danych 

kategoriach wiekowych do 

16 maja

eliminacje regionalne 

do 12 czerwca nagrodzenie laureatów w 

siedzibie Biblioteki Publicznej w 

Twardogórze, czerwiec 2017 czerwiec, lipiec

Harmonogram 2017 WIE - Wyjatkowe Inicjatywy Edukacyjne dla Doliny Baryczy 

Harmonogram


