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WKŁADKA EDUKACYJNA

Serdecznie zapraszamy pracowników nadleśnictw
z terenów Leśnych Kompleksów Promocyjnych
do udziału w szkoleniu
Dwudniowe szkolenie odbędzie się w ośrodku Agroturystycznym Agrofarma w Gołaszewie
koło Włocławka.
W tym czasie uczestnikom zaprezentowane zostaną sposoby na opracowanie projektu
edukacyjnego, metody współpracy ze społeczeństwem oraz edukacja na rzecz zrównoważonego
rozwoju.
Głównym celem będzie wypracowanie projektu edukacyjnego charakterystycznego
dla każdego LKP, który będzie mógł być realizowany przez przeszkolonych w drugim etapie
nauczycieli, a w kolejnym etapie wdrażany przez uczniów. Wykształcenie „leśnych” trenerów
edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju wzmocni odziaływanie leśników
na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i ułatwi współpracę leśników
z innymi podmiotami zajmującymi się edukacją ekologiczną.

PROGRAM
DZIEN I 31.01.12
17.30-18.30 Zakwaterowanie uczestników w Agrofarmie w Gołaszewie.
19.00 			 Kolacja
DZIEŃ II 01.02.12
8.00-8.45		 Śniadanie
8.45-9.00		 Powitanie uczestników, wprowadzenie do projektu „LASY DLA ZRÓWNOWAŻO					 NEGO ROZWOJU”
9.00-9.45		 Rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju
					 na przykładzie WCEE.
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9.45-10.45
10.45-11.00
11.00-14.00
14.00-14.15
14.15-15.15
15.15-16.15
16.15-18.15
					
18.15-19.15
19.15 			

Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną.
Kawa
Budowanie partnerstw ze społecznością lokalną – warsztaty.
Kawa
Matryca logiczna projektu.
Obiad
Opracowanie własnego projektu edukacji ekologicznej w oparciu o matrycę
logiczną i zasoby przyrodnicze LKP – warsztat.
Turystyka na obszarach chronionych – metody aktywnej edukacji ekologicznej
Kolacja.

DZIEŃ III 02.02.12
7.30-8.00		 Śniadanie
8.15-15.30 Zajęcia terenowe – zwiedzanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy 		
					 Gostynińsko-Włocławskie - wycieczka autokarowa.
15.30-16.30 Podsumowanie szkolenia.

TRENERZY
dr Maria Palińska – doktor nauk biologicznych oraz trener edukacji ekologicznej
pełni funkcję dyrektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
Współautor programu Ekosurvival - edukacja ekologiczna w rekreacji
i turystyce kierowanego do wszystkich tych, którzy zainteresowani są aktywnym
wypoczynkiem. Autor programu Ekoanimator, który obejmował aktywizację
środowisk lokalnych na rzecz propagowania edukacji ekologicznej poprzez
różne formy rekreacji dostępne dla danego terenu.
mgr Teresa Grzelak – nauczyciel przyrody oraz instruktor w dziedzinie
nauczania aktywnych metod edukacji środowiskowej. Wieloletni współpracownik
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w zakresie opracowywania
i prowadzenia warsztatów dla nauczycieli. Trener podczas warsztatów polskoamerykańskiego programu „KRĄG” inspirujący nauczycieli do tworzenia
własnych scenariuszy zajęć promujących tematykę ekologiczną.
mgr Marian Rutkowski – trener edukacji ekologicznej. Nauczyciel m.in. biologii
i edukacji ekologicznej w publicznym gimnazjum w Zbójnie. Autor programów
edukacyjnych podejmujących problematykę ochrony środowiska. Wieloletni
współpracownik Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Autor ścieżki
przyrodniczo-dydaktycznej w Zbójnie.
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mgr Adrian Szerel – Absolwent Wydziału Leśnego AR w Poznaniu oraz studiów
podyplomowych z zakresu hodowli lasu. Obecnie pracuje w Nadleśnictwie
Włocławek jako podleśniczy. Za najważniesze w pracy uważa kreatywność
i konsekwencję w działaniu.

A G R O FA R M A - G O Ł A S Z E W O
Gołaszewo 60A, 87-820 Kowal
tel.: 54 274-72-22, tel. kom.: 501-265-862
email: info@agrofarma.pl

Agrofarma to całoroczny ośrodek agroturystyczny
położony w otulinie Gostynińsko - Włocławskiego
Parku Krajobrazowego. Ośrodek oferuje komfortowy wypoczynek połączony z różnymi formami
sportu i rekreacji a także doskonałą polską kuchnię
i obsługę na wysokim poziomie. Organizuje
konferencje i prelekcje w pełnym zakresie.

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli
Pierwsze spotkanie 10-11.02.2012 w Soczewce
Drodzy Nauczyciele,
Proponujemy Państwu udział w warsztatach. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Mazowsze w Soczewce.
Warsztaty mają na celu opracowanie programów edukacyjnych i zajęć dopasowanych
do różnych grup wiekowych oraz wypracowanie scenariuszy zajęć przystosowanych do
warunków środowiskowych danego Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Wszystko to
będzie możliwe dzięki poznaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych LKP oraz zasad
zrównoważonej gospodarki leśnej realizowanej na terenie LKP.
DZIEŃ I 10.02.2012		
8.30-9.00		 Rejestracja uczestników.
9.00 – 9.15 Powitanie uczestników, prezentacja projektu.
9.15-10.15 Formy ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Rola LKP – wykład.
10.15-11.15 Zrównoważona gospodarka leśna - wykład.
11.15-11.45 Kawa.
11.45-12.45 Polityka ekologiczna państwa i edukacja na rzecz ZR w programie nauczania
					 i praktyce szkolnej – wykład.
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mgr Ewa Smuk Stratenwerth – absolwentka antropologii, ekolog i społeczniczka.
Prowadziła ośrodek edukacji ekologicznej EKO-OKO, obecnie dyrektor
Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO w Grzybowie. Redaktorka,
wydawca lokalnego pisma „Wieści znad Wisły”. Prowadzi edukację ekologiczną,
działa społecznie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

LASY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

12.45-13.45
					
13.45-14.30
14.30-16.00
					
16.00-17.30
17.30-19.30
19.30			

Metody aktywnej edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju
– warsztat.
Obiad 		
Metody aktywnej edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju
– warsztat.
Moje miejsce na Ziemi - warsztat.
Co ja mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju? - warsztat.
Kolacja

DZIEŃ II 11.02.2012
8.00 – 8.45 Śniadanie
9.00-13.00 Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej LKP.
13.30-14.30 Obiad
14.30-15.30 Dyskusja, podsumowania warsztatów, przedstawienie zasad realizacji 		
					 warsztatów dla dzieci i młodzieży.

TRENERZY
dr Anna Kalinowska – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym w Warszawie. Od lat związana z Uniwersytetem
Warszawskim. Wybrana na Człowieka Roku 2003 Polskiej Ekologii. Autorka
podręczników edukacji ekologicznej i powieści edukacyjnych. Reperezentuje
Europę we władzach Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) . Obecnie kieruje
Studium NATO poświęconym edukacji ekologicznej w Siłach Zbrojnych.
dr inż. Ryszard Kapuściński – Prezes Ligi Ochrony Przyrody. W latach
1994 – 2009 zatrudniony w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (kolejno
na stanowisku: naczelnika wydziału i zastępcy dyrektora); w roku 1993-1994
dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych; w latach 1973 – 1993
zatrudniony w Świętokrzyskim Parku Narodowym (kolejno na stanowisku:
starszego asystenta, kierownika Pracowni Naukowo-Badawczej Parku i zastępcy
dyrektora Parku). Autor licznych artykułów i opracowań dotyczących głównie
ochrony przyrody.

Biuro Projektu:
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
Kierownik projektu: JOANNA MICHALAK,
tel. 54 232 76 82;
kom. 603 622 266,
fax. 54 411 09 95;
e-mail: ekoedu@interia.eu
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