Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Jeżowóz – program mobilnej
edukacji ekologicznej – rozszerzenie projektu na Polskę”
.

Białystok, 03.09.2012
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group zaprasza szkoły podstawowe i gimnazja z woj.
podlaskiego do udziału w projekcie „Jeżowóz – program mobilnej edukacji ekologicznej –
rozszerzenie projektu na Polskę”. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach ekologicznych z
Ekomobilem Jeżowóz.
Jeżowóz – to pierwszy Ekomobil w Polsce, pojazd wyposażony w wysokiej klasy pomoce
dydaktyczne do poznawania przyrody, takie jak: mikroskopy stereoskopowe, lornetki, zestawy do
badania wody, lupy, czerpaki, klucze przyrodnicze itp. Prowadzi zajęcia w otwartym terenie lub w
szkolnej klasie. Bazuje na samodzielnym poznawaniu przyrody przez uczniów poprzez eksperymenty
i zabawę.
Każda z wyłonionych szkół deleguje cztery lub dwie grupy. Każda grupa liczy 20 do 25 uczniów oraz
opiekuna. Grupy skorzystają z warsztatów z Ekomobilem, pracując na w zależności od tematu
warsztatów. Do wyboru tematyka: las, woda, łąka, ziemia, Natura 200, ptaki, siedliska. Pojedyńczy
warsztat trwa 135 minut i odbywa się w szkole lub, jeśli pogoda pozwala, w bliskim otoczeniu
przyrodniczym (nad wodą, w lesie, na łące itp.). Warsztaty trwają w okresie od listopada 2012 do
kwietnia 2013. Niniejszy nabór przewidziany jest dla około 50 szkół.
Warsztaty mają charakter publiczny, w trakcie warsztatów będą wykonywane fotografie, które w
celach dokumentacyjnych zostaną zamieszczone na stronie www.m.ekomobil.pl. Fotografie z
warsztatów z ubiegłego roku znajdują się w zakładce województwa/podlaskie/szkoły – ich obejrzenie
przybliży Państwu specyfikę naszych zajęć.
Zadaniem szkoły jest zapewnienie miejsca realizacji warsztatów, tak aby możliwy był bezpieczny
wjazd i zaparkowanie samochodu dostawczego o wymiarach długość 6 m, szerokość 2,5 m,
wysokość 2,7 m, jakie posiada Ekomobil Jeżowóz. Każda z uczestniczących w projekcie szkół
przesyła zdjęcia otoczenia przyrodniczego szkoły (6 lub 12 sztuk, meilem na biuroagro@wp.pl.
Zainteresowane udziałem szkoły powinny pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej
www.m.ekomobil.pl, wypełnić je i odesłać faksem pod numer 085 653 75 76, meilem pod adres
biuroagro@wp.pl bądź pocztą na adres: ul. Ciepła 19 A, 15 – 472 Białystok z dopiskiem
„JEŻOWÓZ”, w terminie do 19 września 2012 r.
Wszystkie działania są dla szkół nieodpłatne. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości
ekologicznej oraz zwiększenie aktywności na rzecz środowiska uczniów.
Pozdrawiam i zapraszam
Barbara Kuprel-Poźniak
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group

