Czy akcja "Sprzątanie szlaku" w ramach "Sprzątania Świata" to działanie zgodne z
założeniami projektu i będzie można je zgłosić?
Tak. Jak najbardziej można. Pragniemy stworzyć katalog dobrych praktyk związanych z
troską o środowisko naturalne. Tak by inni mogli podjąć podobne działania w swoim
środowisku działania.
Czy zdobywana w ramach projektu jest odznaka "Turysta Przyrodnik" a nie
"Jubileuszowa Odznaka Turysta Przyrodnik"?
Ideą projektu jest promowanie zdobywania odznaki "Turysta Przyrodnik". Zainteresowane
osoby mają oczywiście możliwość jednoczesnego zdobywania odznaki w stopniu
jubileuszowym. Jej regulamin znajduje się na stronie:
http://rokprzyrody.pttk.pl/rp_informacje.php
Czy 3000 bezpłatnych odznak mają otrzymać te osoby (oczywiście po zdobyciu odznaki)
które będą zgłoszone na listach? Tzn. obecnie już kilka osób zdobywa tą odznakę, czy
one po zdobyciu (pomimo braku zgłoszenia na liście) będą mogły wystąpić o bezpłatną
odznakę?
Odznaki będą dystrybuowane bezpłatnie poprzez Referaty Weryfikacyjne zatwierdzone przez
Komisje Ochrony Przyrody. Lista referatów będzie wkrótce zamieszczona na naszej stronie.
Odznaki będzie mógł otrzymać każdy, komu pozytywnie zweryfikowana zostanie odznaka w
stopniu popularnym. Nie muszą to być osoby, które zgłoszone będą do nas na listach.
Zakładamy, że listy te będą poszerzane, stąd możliwość otrzymania odznaki przez inne osoby,
wcześniej nie zgłoszone.
Czy w zgłaszanych zespołach (15-osobowych) może być zgłoszony opiekun który też
będzie zdobywał odznakę?
Może być zgłoszony opiekun. Mogą to być grupy liczące więcej niż 15 osób (to było
zakładane minimum). Mile widziane będą również inne osoby dorosłe, w tym rodzice dzieci
zdobywających odznaki.
Czy i kiedy będzie można otrzymać scenariusze zadań dodatkowych (dla nauczycieli i
opiekunów)
W chwili obecnej zamieściliśmy przykłady działań. Pragniemy inspirować, nie chcemy
narzucać z góry sposobów realizacji. Liczymy na kreatywność nauczycieli. Jeżeli w drodze
realizacji nauczyciele przyślą nam jakieś scenariusze, na pewno je zamieścimy.
Czy jest określona minimalna ilość zadań do wykonania dla zespołu. Np. każdy zespół
musi wykonać co najmniej jedno zadanie dodatkowe wymienione w założeniach do
programu.

Nie, nie ma. Każdy zespół, który się do nas zgłasza, realizuje przewidziane przez siebie
zadania. Przysyłane „dobre praktyki” będziemy zamieszczać na stronie. Mile widziane własne
inicjatywy.
Czy do projektu mogą dołączyć również uczniowie, którzy nie są członkami PTTK, oraz
czy w ramach projektu można ograniczyć się wyłącznie do oferowanych konkursów:
fotograficznego, plastycznego i literackiego?
Oczywiście, w naszym projekcie mogą brać wszyscy uczniowie. Nie tylko Ci, którzy są
członkami PTTK. Formę udziału w projekcie pozostawiamy do wyboru Państwu. To od
nauczycieli i pedagogów zależy w ilu działaniach zaproponowanych w ramach projektu,
uczestniczyć będą wraz ze swoimi podopiecznymi. Może to być jedynie udział w konkursach.
Zachęcamy jednak do zdobywania odznaki „Turysta Przyrodnik”. Jest to znakomita forma
realizacji działań związanych z edukacją ekologiczną.
Chciałabym rozpropagować w mojej szkole Państwa projekt, czy mogłabym otrzymać
na tym etapie materiały promocyjne?
Materiały opublikowane w ramach projektu będziemy przesyłać do szkół i organizacji, które
zgłoszą swój udział, nadeślą karty zgłoszeń.
Czy realizacji Państwa projektu "Przyroda uczy najpiękniej" może się podjąć
społeczność przedszkolna tj. dzieci 3-6 letnie, nauczyciele i rodzice. W jakim stopniu
moglibyśmy realizować Państwa projekt. Czy udział w Państwa projekcie daje placówce
lub nauczycielom zaświadczenie?
W działaniu I naszego projektu (Akcja dla społeczności lokalnych: „Czyste lasy, czyste wody,
czyste góry”) mogą brać udział wszyscy, niezależnie od wieku.
W działaniu II naszego projektu (Akcja „Na tropie przyrody”) mogą uczestniczyć dzieci,
które ukończyły 7 rok życia.
W konkursach (plastycznym, literackim, fotograficznym) mogą brać udział osoby zgodnie z
przedziałami wiekowymi wyszczególnionymi w każdym z regulaminów. ( Uwaga!
dopuszczamy możliwość uczestnictwa w konkursie plastycznym grup przedszkolnych).
Pragnąc wziąć udział w naszym projekcie, należy wypełnić kartę zgłoszenia. Otrzymując te
informacje, będziemy w stanie wysłać zainteresowanym osobom materiały, które wydajemy
w ramach projektu. Publikacje te trafią do osób, które przyślą zgłoszenia. Na etapie
podsumowania działań opisze Pani te zadania, które udało się Pani wykonać – w chwili
obecnej opracowujemy kartę służącą do zgłoszenia rezultatów projektu.
W ramach realizacji projektu, może Pani z wychowankami prowadzić działania, wybrane
spośród tych zaprezentowanych w tabelce na stronie www.rokprzyrody.pttk.pl.
Zaświadczenia będziemy wydawać zainteresowanym uczestnikom, po przysłaniu raportu
końcowego.

Czy w konkursie "Przyroda uczy najpiękniej" mogą brać udział uczniowie kl. I szkoły
podstawowej? Co sie stanie jeżeli nie uda mi sie zrealizować podanego programu a
zgłoszę sie do jego realizacji?
W działaniu I naszego projektu (Akcja dla społeczności lokalnych: „Czyste lasy, czyste wody,
czyste góry”) mogą brać udział wszyscy, niezależnie od wieku.
W działaniu II naszego projektu (Akcja „Na tropie przyrody”) mogą uczestniczyć dzieci,
które ukończyły 7 rok życia.
W konkursach (plastycznym, literackim, fotograficznym) mogą brać udział osoby zgodnie z
przedziałami wiekowymi wyszczególnionymi w każdym z regulaminów.
Na etapie zgłoszenia, powinna Pani napisać, co planuje zrobić. Pragniemy otrzymać te
informacje, by móc wysłać zainteresowanym osobom materiały, które wydajemy w ramach
projektu. Publikacje te trafią do osób które przyślą zgłoszenia. Na etapie podsumowania
działań opisze Pani te zadania które udało się Pani wykonać – w chwili obecnej
opracowujemy kartę służącą do zgłoszenia rezultatów projektu.
Czy opisując działania w zgłoszeniu będziemy musieli je na 100% zrealizować. Czy w
trakcie roku szkolnego będzie można je zmodyfikować? Czy będziemy mogli dodać inne
działania?
Na etapie zgłoszenia, powinna Pani napisać, co planuje zrobić. Pragniemy otrzymać te
informacje, by móc wysłać zainteresowanym osobom materiały, które wydajemy w ramach
projektu. Publikacje te trafią do osób, które przyślą zgłoszenia. Na etapie podsumowania
działań opisze Pani te zadania, które udało się Pani wykonać – w chwili obecnej
opracowujemy kartę służącą do zgłoszenia rezultatów projektu.
Czy do konkursów:literackiego, plastycznego, fotograficznego trzeba wysłać zgłoszenia ?
Zgłoszenia dotyczą tylko i wyłącznie działania „Czyste lasy…” oraz działania „Na tropie
przyrody”. Konkursy mają swoje oddzielne regulaminy. Oczekujemy, że w terminach
określonych, w tych regulaminach otrzymamy już efekt końcowy- prace.

