Nadleśnictwo Jarocin
Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43,
63-200 Jarocin, tel.: (62) 747-23-19
fax: (62) 747-24-15, e-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl

Warsztaty. Edukacja przyrodnicza w środowisku naturalnym – cz. 2
symbol MP/14/01
Adresaci szkolenia nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych
Liczba godzin 16
TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW
Warsztaty odbędą się w dniach:
- 07 października 2011r (piątek) w godz. 14:00-18:30
- 08 października 2011r (sobota) w godz. 9:00-16:30
Adres:
Ośrodek Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie
Ul. Szkolna 29
62-322 Orzechowo
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody i formy w edukacji przyrodniczej,
• Zajęcia przyrodnicze w terenie:
- ochrona środowiska, ekologia – przykłady zajęć
- biologia najbardziej pospolitych gatunków ptaków żyjących w Lasach Czeszewskich z
wykorzystaniem specjalistycznych kamer służących do ich obserwacji,
- płazy, gady – propozycje rozwiązań nauczania w oparciu o zajęcia praktyczne,
- obieg wody w przyrodzie na przykładzie „Instalacji Rzeka” – rozwiązania innowacyjne
- świat roślin – ścieżki edukacyjno-leśnych w edukacji przyrodniczej
• Przedstawienie oferty i historii Ośrodka Edukacji Leśnej
• Środki dydaktyczne wspomagające edukację przyrodniczą
• Projekt edukacyjny
• Wykorzystanie zasobów Lasów Państwowych
CELE
– doskonalenie umiejętności organizowania zajęć edukacyjnych w środowisku naturalnym
– wzbogacenie i poszerzenie wiedzy na temat ekosystemów przyrodniczych, ochrony środowiska oraz
zasobów ośrodków edukacyjnych Lasów Państwowych
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
REKRUTACJA
Termin rekrutacji do 30 września 2011, liczba miejsc ograniczona (o uczestnictwie decyduje kolejność
zgłoszeń). Koszt uczestnictwa 65 zł.
Zapisy na szkolenie:
1. Internetowy System Obsługi Szkoleń/ ISOS- ODN w Kaliszu www.odn.kalisz.pl
Krok po kroku
1. Wchodzimy na stronę www.odn.kalisz.pl
2. Po prawej stronie wybieramy klikając na ikonę „ISOS rejestracja na szkolenia”
3. Teraz jeżeli z systemu korzystamy pierwszy raz dokonujemy elektronicznej rejestracji wybierając ikonę pod
tym tytułem – postępujemy zgodnie z przewodnikiem. Wypełniamy obowiązkowy formularz podając swoje
dane.
4. Na własnej skrzynce potwierdzamy wiadomość wygenerowaną automatycznie zatwierdzając nowo
utworzone konto użytkownika.
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5. Teraz wchodząc do serwisu możemy automatycznie po wyszukaniu pod ikoną ISOS i zalogowaniu się
wybrać żądane szkolenie potwierdzając elektronicznie swój udział. Pamiętajmy skrót naszych warsztatów to
MP/14/01. Zapraszamy do elektronicznej rejestracji.
2. Karta zgłoszenia : www.jarocin.poznan.lasy.gov.pl oraz www.odn.kalisz.pl .
Wypełnioną kartę z dopiskiem MP/14 dostarczamy pod adres:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
62-800 Kalisz ul. Wrocławska 182
tel./fax 62 766 59 65
Prowadzący zajęcia: Anna Ekner, Bartosz Skrzypczak, Krzysztof Kolendak, Paweł T. Dolata, Hubert
Przybylski, Marek Dobroczyński, Jakub Wojdecki
Kierownik szkolenia: Danuta Iwona Grzanka
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
Danuta Iwona Grzanka /konsultant ds. kadry kierowniczej/ tel. 62 76 76 309,
danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
Marek Dobroczyński /edukator OEL w Czeszewie/ tel. 602 361 574, 61 438 31 21
Hubert Przybylski /podleśniczy OEL w Czeszewie/ tel. 606 759 234, 61 438 31 21
Jakub Wojdecki /spec. ds. edukacji leśnej w N-ctwie Jarocin/ tel. 606 759 237, 62 747 23 19
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