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Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podejmuje działania edukacyjne popularyzujące ideę tworzenia
sieci Natura 2000, skierowane do najmłodszej części społeczeństwa, których podstawowym założeniem
jest nauka poprzez zabawę, oparta na zdrowej rywalizacji. Jedną z takich inicjatyw był „Quiz wiedzy o
sieci Natura 2000" z ﬁnałem, który odbył się podczas „Pikniku z Naturą" w Słońsku w obszarze Natura
2000 „Ujście Warty". Imprezę zorganizowano w ramach obchodów 20-lecia Dyrektywy siedliskowej i
Programu LIFE.
Zgodnie z regulaminem, do uczestnictwa w Quizie wytypowano 5 spośród 13 zgłoszonych do udziału w
„Pikniku z Naturą" szkół z terenu Gminy Słońsk i województwa lubuskiego - Zespół Szkół w Słońsku,
Zespół Szkół w Ośnie, Gimnazjum w Bledzewie, Gimnazjum w Kostrzynie oraz Gimnazjum w Tarzynie. Ich
przedstawiciele, po 3 osoby z każdej szkoły, odpowiadali na wylosowane pytania przyrodnicze,
otrzymując punkty. Konkurs odbył się na scenie, a poprowadziła go dziennikarka Odeta Moro-Figurska.
Zwycięzcy - uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów otrzymali atrakcyjne nagrody w koszu
piknikowym, upominki zarówno dla siebie, jak i dla reprezentowanych szkół.
W tematykę związaną z siecią Natura 2000 w Polsce biorących udział w Quizie uczniów wprowadzili nauczyciele w czasie zajęć lekcyjnych, dlatego uczestnicy mogli w
pełni bazować na zdobytej wcześniej wiedzy, zmagając się z konkurentami w trakcie ﬁnału w Słońsku. Uczestnictwo w konkursie dostarczyło wszystkim wiele radości i
niezapomnianych wrażeń.
Wszystkie elementy - prezentacja wiedzy, gra z elementem losowości i rywalizacji, publiczność, ciekawa konwencja konkursu z elementami humorystycznymi, osoba
prowadząca oraz atrakcyjne nagrody - złożyły się na swoisty pakiet, dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników konkursu i wzbudzający ich pozytywne
nastawienie do tematyki ochrony obszarów przyrodniczo cennych. Doświadczania związane z realizacją Quizu o sieci Natura 2000 pokazują, że wykorzystanie tej formy,
szczególnie w odniesieniu do sieci Natura 2000 jako najmłodszej formy ochrony przyrody w Polsce, a tym samym wymagającej inwestycji w jej rozpoznawalność, jest
doskonałym narzędziem edukacji przyrodniczej. Platforma pytań zadawanych w trakcie ﬁnalnego starcia będzie w przyszłości bazą wiedzy potrzebną do przygotowania
pakietów edukacyjnych w formie interaktywnej gry i zabaw wraz ze scenariuszami zajęć lekcyjnych.

