
              PORADNIK YPEF – INFORMACJE DLA SZKÓŁ 

       PORADNIK YPEF V EDYCJA 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU? 

 

KLIKNIJ i wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.ypef.eu/poland.  

Bezpośredni link do formularza:  

http://www.przyjacielelasu.org.pl/formularz/ 

Po jego zapisaniu na adres e-mail szkoły podany w formularzu zostanie 
automatycznie wysłana prośba o potwierdzenie zgłoszenia. Formularz 

zostanie przyjęty dopiero w momencie kliknięcia na link potwierdzający, 
który znajdzie się w otrzymanym e-mailu. 

Konkurs YPEF V edycji w Polsce w roku 2015 organizowany jest w 
ramach obchodów „Dni Przyjaciół Lasu”. Akcja ta została objęta 
patronatem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  

 

Konkurs upowszechnia wiedzę o europejskich lasach, dlatego zachęcamy 
do zgłaszania jak największej liczby uczestników. 

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ? 

 
Do 4 marca 2015 r. do godz. 24:00. 

 
KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KONKURSIE? 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych będący w wieku od 13 do 20 lat (decydujące 
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znaczenie ma wiek w jakim są uczniowie na początku roku szkolnego 
2014/2015). 

 
ILE OSÓB LICZY ZESPÓŁ? 

 
Trzy osoby – wszyscy członkowie zespołu muszą umieć posługiwać się 

językiem angielskim. 

 
JAKI JEST JĘZYK KONKURSU? 

 
W tym roku językiem oficjalnym etapu krajowego oraz etapu europejskiego 
jest język angielski. Oznacza to, że również w Polsce konkurs odbędzie w 
języku angielskim zarówno eliminacje 26 marca jak i finał krajowy 20 maja. 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TESTU? 

 
Na stronie www.ypef.eu znajdują się wszystkie niezbędne materiały 
edukacyjne. Kliknij ikonkę Booklet PDF V (na stronie www.ypef.eu/poland) , 
pobierz materiały i zapoznaj się z nimi. Pytania, na które będziecie 
odpowiadać na teście, dotyczyć będą tylko tych materiałów. Materiały 
edukacyjne (Booklet PDF V) dostępne są w języku angielskim, który jest 
oficjalnym językiem konkursu. Na stronie udostępnimy również angielsko-
polski słowniczek pojęć leśnych, które znajdują się w booklecie. Warto się z 
nim zapoznać, gdyż może ułatwić wam naukę, a pamiętajcie, że w trakcie 
trwania testu nauczyciel nie może wyjaśniać znaczenia poszczególnych 
słów. 

 
KTO ROZWIĄZUJE TEST? 

 
Wspólnie cały zespół. Naradzacie się i zaznaczacie odpowiedź, która 

Waszym zdaniem jest prawidłowa. Pamiętajcie! Nie można poprawiać ani 
skreślać zaznaczonych odpowiedzi! 

 

 



 
NA CZYM POLEGA TEST? 

 
Trzeba odpowiedzieć na 50 pytań w języku angielskim, do każdego są 
dołączone cztery odpowiedzi. Należy zaznaczyć tylko jedną prawidłową 

odpowiedź. 

 
CZEGO DOTYCZY TEST? 

Na teście będzie 20 pytań dotyczących tematyki lasów i leśnictwa Europy 
oraz 30 pytań z zakresu wiedzy na temat lasów i leśnictwa poszczególnych 

krajów europejskich. 

 
KIEDY SĄ ELIMINACJE? 

 
Eliminacje odbędą się  26 marca 2015 r. 

 w godzinach 11.00-12.30. 
Test trwa 90 minut. 

 
GDZIE ODBĘDĄ  SIĘ ELIMINACJE? 

 
W szkołach YPEF, tj. szkołach wybranych przez Krajową Komisję YPEF.  

W tych szkołach piszą test także zespoły z kilku sąsiednich szkół. 

 
KTO JEST W KOMISJACH SZKOLNYCH? 

 
Dyrektor placówki i nauczyciele-koordynatorzy ze szkół piszących test w 
szkole YPEF. Może być także  przedstawiciel Lasów Państwowych (np. 

nadleśnictwa) i przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Lasu. 

 
KIEDY JEST FINAŁ KRAJOWY? 

 
W dniu 20 maja 2015 r. w godz. 12:00 - 13:30. 

 



 
GDZIE ODBĘDZIE SIĘ FINAŁ KRAJOWY? 

 
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

ul. Nowoursynowska 166. 

 
ILE ZESPOŁÓW UCZESTNICZY W FINALE KRAJOWYM? 

 
W finale krajowym uczestniczy 30 zespołów, które uzyskały najwyższą 

liczbę punktów w eliminacjach. 

 
JAKIE SĄ NAGRODY? 

 
Główną nagrodą jest uczestnictwo w Europejskim Finale Konkursu YPEF w 

Brasov w Rumunii we wrześniu 2015 r. 

Krajowa Komisja YPEF przewiduje także nagrody rzeczowe dla uczniów - 
członków trzech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi 

nauczycieli. 

 

KIEDY I GDZIE OBĘDZIE SIĘ FINAŁ EUROPEJSKI? 

Europejski Finał Konkursu YPEF obędzie się w Brasov w Rumunii we 
wrześniu 2015 r. 

 

JAKI BĘDZIE SKŁAD ZESPOŁÓW PODCZAS FINAŁU 
EUROPEJSKIEGO? 

Uczniowie będą konkurować w zespołach międzynarodowych, co oznacza, 
że uczestnicy zostaną podczas finału podzieleni w taki sposób, aby w 

składzie każdej trzy osobowej grupy znajdowały się osoby różnych 
narodowości. 

 

 



JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ EUROPEJSKI FINAŁ KONKURSU? 

Europejski finał konkursu składa się z trzech etapów: 

 Podczas pierwszego etapu uczestnicy będą musieli rozwiązać 
składający się z co najmniej 40 pytań test wielokrotnego wyboru 

 W drugim etapie czekają was zadania na świeżym powietrzu. Do 
pokonania będzie leśna trasa na której napotkacie kilka różnych 
zadań praktycznych związanych z leśnictwem. 

 Trzeci etap będzie polegał na przygotowaniu plakatu na zadany 
temat związany z tematyką leśną oraz przedstawieniu go w formie ok. 
15 minutowej prezentacji. Na przygotowanie plakatu i prezentacji 
będziecie mieli co najmniej 6 godzin, jednak drużyny mogą 
kontynuować przygotowania w czasie wolnym. Każda drużyna będzie 
miała do dyspozycji komputer oraz materiały do zadanego tematu. 
Może także liczyć na wsparcie obecnych do dyspozycji 
wykładowców. Tematy zadań zostaną przygotowane przez Krajową 
Komisję YPEF kraju organizującego finał. 

 Zwycięzcą V edycji Europejskiego Konkursu YPEF zostanie drużyna, 
która po zsumowaniu punktów ze wszystkich trzech etapów, uzyska 
ich najwięcej.  

INTEGRACJA PRZEZ EDUKACJĘ 
 

Integracja przez edukację – te słowa najlepiej oddają ideę konkursu, 
zgodną z ideą i priorytetami Unii Europejskiej. Mówimy przecież o 
pogłębieniu wiedzy ekologicznej – co od lat stanowi stały punkt programów 
unijnych. Mówimy także o integracji – filarze istnienia Unii. 
Młodzież w krajach europejskich posiada dobre wykształcenie ekologiczne, 
jednak wiedza o przyrodzie europejskiej zazwyczaj ogranicza się do wiedzy 
o przyrodzie własnego kraju. Młody mieszkaniec kraju na południu Europy 
zazwyczaj niewiele wie  o lasach Finlandii, zaś młody Polak o przyrodzie i 
gatunkach chronionych na Cyprze. Chcemy to zmienić – chcemy przybliżyć 
młodym ludziom poczucie, że przyroda europejska z jej różnorodnością 
biologiczną to jedna całość – nasze wspólne dobro. Chcemy to zrobić w jak 
najbardziej atrakcyjnej formie – spotykając ze sobą młodzież krajów 
europejskich, i przyczyniając się nie tylko do pogłębienia wśród młodych 
ludzi wiedzy o lasach i leśnictwie europejskim, ale także znajomości 
języków obcych. Zaś wszystko to na tle pięknej europejskiej przyrody i 
europejskich lasów. 

 

     


