ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
Ідей та ескізів демонстраційних навчальних об‘єктів про ліси та функції лісів
в рамках проекту «Ліси для суспільства – ліси без бар‘єрів»
Шановні пані та панове,
Наша організація оголошує конкурс ідей та ескізів демонстраційних навчальних
об‘єктів про ліси та функції лісів для подальшого їх використання у виготовленні
цих об‘єктів і розміщенні їх у приміщеннях та на вулиці, на вулиці, лісових угіддях,
парках.
Демонстраційні навчальні об‘єкти мають слугувати для вивчення/ дослідження
лісової екосистеми, деревних порід, рослинного та тваринного світу, функцій дерев
та лісу, значення дерева для енергії й будівництва в ігровій формі, тому можуть
бути призначені в тому числі для дітей.
Демонстраційні навчальні об‘єкти мають бути:
-

Цікавими

-

Естетичними

-

Зробленими з екологічних природних матеріалів – деревини, фанери,
каменю, металу ( утому числі поєднанням матеріалів)

-

Бюджетними у виготовленні

-

Антивандальними

-

Легкими та недорогими у обслуговуванні

Критерії оцінювання ідей/ ескізів:
-

Оригінальність ідеї.

-

Донесення нової інформації/ знань про ліс та його взаємозв’язок з людиною

-

Чіткість подання інформації про ідею: опис ідеї, опис завдання/ інформації,
що висвітлюється, опис матеріалів і технології виготовлення об’єкту.

-

Можливість втілення/ бюджетність (орієнтовна вартість) виконання ідеї.

Форма та строки подачі ідей/ ескізів:
Форма заявки повинна містити зображення (малюнок, ескіз, комп‘ютерний ескіз) та
описову частину, у якій пояснюється, з чого складається демонстраційний
навчальний об‘єкт, завдання, які потрібно вирішувати, інформація, яка має
міститися на об’єкті, матеріали, з яких зроблено об‘єкт, приблизна вартість
матеріалів).
Просимо подавати свої заявки до 8 липня 2016 року у електронному вигляді на
адресу: Natalia.voloshyn@forza.org.ua.
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Нагорода:
Переможець зможе виготовити за своєю ідеєю демонстраційний навчальний
об‘єкт зі збереженим авторством. Переможець розробляє кошторис на
виготовлення об‘єкта, матеріали закуповуються за рахунок проекту FORSOC.
Загальна інформація про проект
Проект «Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів» (FOR SOC) реалізується партнерами з України,
Словаччини та Норвегії в рамках Програми Норвезького фінансового механізму «Словаччина: пріоритет
транскордонне співробітництво» на 2009-2014 роки.
Метою проекту є створення умов та проведення заходів, націлених на вивчення природної та
культурної спадщини та підвищення обізнаності щодо ключової ролі лісів у забезпеченні сталості на
планеті та необхідності відповідального громадянства. Крім цього, завданням проекту є покращення
рівня знань про ліси та їх цінності та продукти та поглиблення розуміння природи, особливо серед
молоді.
Завданнями проекту є:
 Створення умов для навчання в природі для різних цільових груп (походи для учнів, студентів,
людей з обмеженими фізичними можливостями, лісові літні табори, фестивалі лісу тощо)


Розробка навчальної програми на основі проведеного дослідження освітніх потреб



Апробація навчального курсу під час тренінгу для тренерів з Словаччини та України



Проведення навчальних поїздок з метою еко-освіти та еко-туризму на лісових територіях

 Покращення навичок в частині багатофункціонального ведення лісового господарства серед
лісівників-практиків
 Проведення заходів з метою пропагування багатофункціональної ролі лісів, як здорового та
дружнього середовища


Створення демонстраційних освітніх та туристичних об‘єктів



Обмін досвідом між учнями, вчителями та організаціями з країн-партнерів

Приклади демонстраційних об‘єктів:
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