
 
 

 

Kraków, 22.03.2016 

 

ZAPROSZENIE 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego serdecznie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane działalnością 

z zakresu edukacji środowiskowej do udziału w spotkaniu warsztatowym: 

„Przyroda polskich Karpat – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej”. 

Warsztaty przeprowadzone zostaną w dwóch terminach: 

1. Termin pierwszy: 26 kwietnia 2016; 

2. Termin drugi: 27 kwietnia 2016. 

Oba spotkania będą miały taki sam przebieg i odbędą się w Ośrodku Edukacyjnym  ZPKWŚ w Żywcu 

(ul. Łączki 44a). Planowane dwa termin mają na celu umożliwienie wzięcia udziału w nich większej 

liczby osób. Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom, leśnikom, przewodnikom górskim, 

przedstawicielom organizacji pozarządowych i innym osobom  zajmującym się edukacją 

środowiskową informacji na temat możliwości wykorzystania wiedzy o przyrodzie (a w szczególności 

o ptakach) obszarów Natura 2000 Beskid Żywiecki, Beskid Śląski i Beskid Mały w zajęciach z dziećmi 

i młodzieżą. Jednym z ważniejszych efektów warsztatów będzie stworzona przez uczestników 

koncepcja ścieżki przyrodniczej, która w przyszłości będzie mogła zostać wykonana w terenie. 

Szczegółowy program spotkania załączono do niniejszego zaproszenia. 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały szkoleniowe, 

wśród których znajdą się m.in. materiały pomocnicze dla nauczycieli i publikacje wydane drukiem 

przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ponadto każdy uczestnik otrzyma świadectwo 

odbycia szkolenia. 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 

21.04.2016 pani Aleksandrze Pępkowskiej-Król  (e-mail: aleksandra.krol@otop.org.pl; tel. 12 442 95 

36 w. 701) lub panu Piotrowi Dzikiemu (e-mail: edukacjazywiec@zpk.com.pl; tel. 33 861 78 25). 

O możliwości udziału w spotkaniu zdecyduje kolejność zgłoszenia. 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków 

polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” (www.ptakikarpat.pl) 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 



 
 

„Przyroda polskich Karpat – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej” 

Nieodpłatne warsztaty dla osób zajmujących się edukacją środowiskową  

w regionie obszarów Natura2000 Beskid Żywiecki, Beskid Śląski i Beskid Mały 

Dwa terminy: 26 kwietnia 2016 lub 27 kwietnia 2016; Miejsce: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu (ul. Łączki 44a) 

 

Program warsztatów 

09:00–09:30   Rozpoczęcie spotkania i przedstawienie się uczestników; 

09:30–09:50 Zespół deficytu natury – dlaczego warto spędzać czas na łonie natury [Aleksandra 

Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków]; 

09:50–10:10 Edukacja ekologiczna na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych [Piotr Dziki, Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu]; 

10:10–11:00 Awifauna polskich Karpat i obszarów Natura 2000 Beskid Żywiecki, Beskid Śląski i Beskid 

Mały – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej [Rafał Bobrek, 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków]; 

11:00–11:20 Przerwa kawowa; 

11:20–13:20 Blok zajęć warsztatowych;  

1. Prezentacja trasy projektowanej ścieżki przyrodniczej [około 10 min.]; 

2. Stworzenie koncepcji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej – praca w grupach 4–5 

osobowych – uczestnicy warsztatów dla zaproponowanej przez organizatorów trasy 

stworzą koncepcję ścieżki przyrodniczej [około 90 min]; 

3. Dyskusja pomysłów na ścieżkę przyrodniczą – prezentacja wyników pracy w grupach  

[około 30 min.]. 

13:20–13:50 Lokalne inicjatywy edukacyjne – gdzie i jak pozyskiwać fundusze na ich realizację [Aleksandra 

Pępkowska-Król, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków]; 

13:50–14:20 Obiad. 

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 21.04.2016 pani Aleksandrze Pępkowskiej-Król  

(aleksandra.krol@otop.org.pl; tel. 12 442 95 36 w. 701) lub panu Piotrowi Dzikiemu (edukacjazywiec@zpk.com.pl; 

tel. 33 861 78 25). O możliwości udziału w spotkaniu zdecyduje kolejność zgłoszenia. 


