Zasady przystąpienia do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój
„Ziemia dla Wszystkich”, realizacji projektów oraz ich ocena.

Dolnośląska Sieć Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” funkcjonuje
w cyklu dwuletnim, w ramach którego przedszkola, szkoły i placówki oświatowowychowawcze realizują zgłoszone projekty edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej.
Podmiot zarządzający i oceniający projekty:
Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej, zwany dalej DFEE, w skład którego wchodzą
przedstawiciele:
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,
Ligi Ochrony Przyrody,
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Adresat:
Inicjatywa kierowana jest do społeczności przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
województwa dolnośląskiego.
Założenia:
1. Aktywizacja nauczycieli, dzieci i uczniów oraz rodziców przedszkoli i szkół/placówek
w poszukiwaniu ciekawych pomysłów na rozwiązanie problemu ekologicznego,
zaobserwowanego w środowisku lokalnym, metodą projektów edukacyjnych.
2. Rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci i młodzieży, rozwijanie postaw
prośrodowiskowych.
3. Wyłonienie i wyróżnienie najciekawszych, najefektywniejszych projektów
edukacyjnych, zrealizowanych przez placówki oświatowe w ramach Dolnośląskiej
Sieci Szkół Promującej Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, zwanej dalej Siecią.
4. Uzyskanie przez szkoły i placówki certyfikatu szkoły promującej ekorozwój oraz
nadanie tytułu Lidera Edukacji Ekologicznej.
5. Opublikowanie docenionych projektów jako przykładów dobrej praktyki
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Warunki przystąpienia do Sieci i realizacji projektów edukacyjnych:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z opisem projektu (zał. nr 1)
i przesłanie go w terminie określonym w tym formularzu (decyduje data stempla
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pocztowego), na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców
Warszawy 1, 50- 153 Wrocław, z dopiskiem: „Ziemia dla Wszystkich”.
W przypadku zespołu formularz zgłoszeniowy z własnym projektem składa oddzielnie
szkoła/ przedszkole wchodzące w skład zespołu. Każda szkoła zgłasza jeden projekt.
Realizacja zgłoszonego projektu edukacyjnego zaplanowana jest na nie mniej niż 6
miesięcy.
Podczas realizacji projektu przedszkole/szkoła/placówka współpracuje z różnymi
podmiotami na rzecz edukacji ekologicznej.
Zgłoszony projekt jest autorskim opracowaniem, niezgłoszonym do innych
konkursów. Nie może też być wcześniej publikowany.
Działania podejmowane w ramach projektu i uzyskiwane efekty są systematycznie
dokumentowane.
Podsumowanie projektu nastąpi poprzez ewaluację z udziałem społeczności szkolnej,
lokalnej.
Wypełnienie arkusza ewaluacji projektu (zał. nr 2) i przesłanie go na adres
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie określonym w tym arkuszu.

Ocena projektów:
1. Kryterium oceny projektów ustalonych przez DFEE:
 Zasadność realizowanego projektu w danym środowisku -określenie problemu
ekologicznego zaobserwowanego w środowisku przedszkola/szkoły/placówki,
wymagającego rozwiązania
 pomysłowość, innowacyjność,
 poprawność merytoryczna projektu,
 zasięg projektu, zakres współpracy szkoły z rodzicami, ze środowiskiem
lokalnym,
 spodziewany efekt, osiągnięte rezultaty.
2. Oceniane będą placówki w kategoriach:
 przedszkola
 szkoły podstawowe
 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 placówki oświatowo-wychowawcze.
3. Ocenianie dokonywane będzie dwuetapowo w oparciu o:
 przesłane
arkusze
ewaluacyjne
zrealizowanych
projektów
(typowanie
najefektywniejszych projektów do audytu),
 przeprowadzenie audytu w wytypowanych szkołach placówkach w celu potwierdzenia
podejmowanych działań w ramach projektów.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i informacje o laureatach będą umieszczone na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Nagrody:


tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej w czterech kategoriach,







tytuł Super Lidera Edukacji Ekologicznej - za uzyskanie, co najmniej dwóch tytułów
Lidera Edukacji Ekologicznej i spełnianie kryteriów Lidera EE w aktualnej edycji,
certyfikat przedszkola/szkoły/placówki promującej ekorozwój (dla przedszkoli/
szkół/placówek realizujących projekty w dwóch kolejnych edycjach),
wyróżnienia dla audytowanych przedszkoli/szkół/placówek,
nagroda specjalna za ciekawy sposób realizacji projektu,
nagrody rzeczowe ufundowane są przez przedstawicieli DFEE oraz inne podmioty
współpracujące.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez zgłoszenie się do Sieci przedszkole/szkoła/placówka wyraża zgodę na
opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej
Organizatora jej nazwy.
2. Materiał nadesłany w związku z przystąpieniem do Sieci stanowi własność DFEE i nie
będzie zwracany.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu kolejnych edycji realizacji projektów w ramach
Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój, nieprzewidzianych niniejszym
uregulowaniem, rozstrzyga DFEE.
4. Decyzje DFEE są ostateczne.
5. Zgłoszenie do udziału w Sieci jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad
i odpowiednich postanowień DFEE.
6. Wszelkie komunikaty o Sieci będą umieszczane na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród następuje podczas
Dolnośląskiej Konferencji Edukacji Ekologicznej.
Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej

