
Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00)  

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  

Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej 

Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z podstaw fotografowania przyrody                 

pn. „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować” 

Zasady naboru Stowarzyszeń Odnowy Wsi do przeprowadzenia warsztatów. 

Cel warsztatów : 

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych,                        

z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. Zajęcia związane będą z pokazaniem                                       

i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione 

istnieją w ich miejscowościach i okolicy. Uczestnicy warsztatów będą mogli również zapoznać się                      

z technikami fotografowania przyrody. Najciekawsze prace uczestników warsztatów, będą mogły wziąć udział 

w konkursie fotograficznym organizowanym obecnie przez UMWO. 

 

Zgłoszenia mogą dokonać jednostki z terenu województwa opolskiego posiadające osobowość prawną 

oraz mogące podpisać umowę z UMWO wskazane poniżej: 

1. Stowarzyszenia Odnowy Wsi, 

2. Gminne Ośrodki Kultury. 

 

Zgłoszenia nie mogą dokonać jednostki, które już brały udziału w pierwszej turze warsztatów 

zorganizowanych przez UMWO w miesiącu lipiec-sierpień. 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

Uczestnicy warsztatów:  

Warsztaty organizowane są dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy od 4 do 6) oraz młodzież ze szkół 

gimnazjalnych. 

 

Ilość uczestników warsztatów: 

Warsztaty organizuje się dla grupy od 15 do 20 dzieci/młodzieży. 

 

Terminy warsztatów: 

Ogłoszenie naboru:  do dnia 26 sierpnia 2016 r. 

Nadsyłanie zgłoszeń: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016 r. 

Przeprowadzenie warsztatów:  od 15 września do 31 października 2016 r. 

 

Zakres warsztatów: 

1 dzień – zajęcia z ochrony przyrody, połączone z wyjściem w plener (3 godz.) 

2 dzień – zajęcia z podstaw fotografowania, wraz z wyjściem w plener i fotografowaniem przyrody (3 godz.) 

3 dzień – prezentacje wykonanych zdjęć wraz z oceną prac fotograficznych wykonanych przez grupę(3 godz.) 
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Zakres tematyczny warsztatów: 

1. Co to jest bioróżnorodność i dlaczego należy ją ochraniać. 

2. Struktura środowiska przyrodniczego ożywionego - od komórki, poprzez tkanki, narządy, organizmy, 

populacje, biocenozy, ekosystemy. 

3. Typy ekosystemów wokół nas - wodne, leśne, łąkowe, bagienne, w tym chronione formy tj. pomniki 

przyrody, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000, 

użytki ekologiczne. 

4. Najcenniejsze formy ochrony przyrody w naszym otoczeniu –  wieś, gmina, województwo 

5. Zajęcia z podstaw fotografowania otaczającej nas przyrody – teoria i zajęcia praktyczne w plenerze. 

 

Osobami przeprowadzającymi warsztaty mogą być m.in: 

- nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjalnych specjalizujących się w tematyce ochrony przyrody, 

- pracownicy naukowi uczelni wyższych zajmujący się tematyką warsztatów 

- przyrodnicy / pasjonaci w dziedzinie ochrony przyrody. 

 

Organizator warsztatów zobowiązany jest do: 

1. zapewnienia osób, przeprowadzających zajęcia z ochrony przyrody i/lub zasad fotografowania, wraz           

z przedłożeniem CV, aby można by było ocenić przygotowanie merytoryczne do przeprowadzenia zajęć, 

2. merytorycznego opisania w formie konspektu zagadnień z ochrony przyrody oraz fotografowania jakie 

będą poruszane na zajęciach, 

3. zapewnienia wyżywienia oraz sali dla uczestników warsztatów, 

4. zapewnienia wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia oraz poniesionych kosztów niezbędnych do 

przeprowadzenia warsztatów, 

4. wypełnionej karty zgłoszenia na warsztaty wraz z wymaganymi załącznikami 

5. przekazaniu do UMWO sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania oraz oryginałów list 

obecności uczestników warsztatów (po zrealizowaniu warsztatów). 

 

Kryteria oceny zgłoszonych podmiotów organizujących warsztaty: 

1. Przedłożenie programu 3-dniowych warsztatów [ 0 – 10 pkt. ] 

2. Przedstawienie kwalifikacje osób, przeprowadzających warsztaty wraz z przedłożeniem CV  [ 0 – 10 pkt. ] 

3. Zapewnienie sali oraz poczęstunku dla dzieci i młodzieży przez organizatora warsztatów [ 0 – 10 pkt. ] 

4. Posiadanie cennych zasobów przyrodniczych, chronionych gatunków roślin i siedlisk znajdujących się w 

miejscowości, w której zostaną przeprowadzone warsztaty [ 0 – 10 pkt. ] 

Razem: [ 0 – 40 pkt. ] 

 

Finansowania warsztatów: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach środków finansowych przewidzianych na 

organizację 3-dniowych warsztatów sfinansuje koszty organizacji w/w warsztatów do kwoty 1 400 zł. 


