„Jak uczyć ochrony przyrody – aktywne metody edukacji ekologicznej”
Program warsztatów wprowadzających dla nauczycieli ze szkół uczestniczących
w projekcie „JEśOWÓZ – program mobilnej edukacji ekologicznej dla uczniów i
nauczycieli” w roku szkolnym 2010/2011
6.10.2010, środa, godz. 9.00 – 15.30
Zespół Szkół w Mielniku ul. Brzeska 132
Czas trwania:
Uczestnicy:

Charakter:
Metody:
Pomoce:

8 godzin lekcyjnych, w trakcie przerwy
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i pokrewnych szkół podstawowych, średnich i
gimnazjalnych woj. podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego i
lubelskiego
warsztaty terenowe
prezentacja, praca w grupach, warsztaty interaktywne
pomoce dydaktyczne oraz materiały stanowiące wyposaŜenie Ekomobila „JeŜowóz”
Program:

9.00 – 10.30

10.30 – 10.40
10.40 – 12.10
12.10 - 12.30
12.30 – 13.50

13.50 – 14.00
14.00 – 15.30

Informacje o projekcie, cel warsztatów.
Ochrona przyrody i Natura 2000 w szkole.
ZałoŜenia mobilnej edukacji ekologicznej i prezentacja ekomobila JeŜowóz.
Przerwa kawowa
Formy i sposoby prowadzenia zajęć o ochronie przyrody metodami aktywnymi.
Wykorzystanie zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, węch) w poznawaniu przyrody.
Przerwa kawowa + słodki poczęstunek
Formy i sposoby prowadzenia zajęć angaŜujących emocje uczniów w kontakcie z
przyrodą.
Wybrane zadania i ćwiczenia z wykorzystaniem wyposaŜenia ekomobila oraz kart
pracy o tematyce przyrodniczej: „Łąka”, „Woda”, „Las”, „Gleba”.
Przerwa kawowa
Wypracowanie form prezentacji wyników prac uczniów z wykorzystaniem róŜnych
form ekspresji.
Warsztaty z Ekomobilem dla uczniów - planowany przebieg, zasady wyboru
lokalizacji warsztatów, moŜliwe terminy, tematy, grupy itp.

Zastrzega się moŜliwość zmian bądź dostosowania programu do potrzeb grupy.

Dojazd:

w załączeniu.

Kontakt:

Tel. 085 653 75 76 lub 085 653 89 46, poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 12.00,
Trener – edukator Małgorzata Oleszczuk, tel. 501 367 159.

Uczestnikom zapewniamy nieodpłatnie:

Ścienna mapa obszarów „Natura 2000” Polski pn. – wsch.

Plakat „JeŜowóz”

Torba płócienna

Zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie

Kawę, herbatę, ciastka, słodkie bułeczki i/lub pączki.
UWAGA: Zarezerwowaliśmy dla Państwa miejsce na warsztatach, poczęstunek oraz przygotowaliśmy materiały
dodatkowe. Stąd, w razie jakichkolwiek zmian dotyczących udziału przedstawicieli Szkoły w warsztatach
(poźniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd, przyjazd innej liczby osób), prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem
projektu pod numerem telefonu 085 653 75 76, 085 653 89 46 lub 608 028 666.
Z powaŜaniem

Barbara Kuprel-Poźniak
Stowarzyszenie Agro-Group

