Bezpłatna konferencja: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Leśny survival, edukacja w przyrodzie, magiczne przetwarzanie odpadów, kreatywny recykling
w wymiarze użytkowym, gry i glina jako inspirujący budulec – to tylko niektóre hasła, które
pojawią się podczas konferencji "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: tematy, cele, metody
i miejsca”, która odbędzie się w Poznaniu 28 lutego 2014 r. Wstęp wolny. Zapraszamy!
Eko Forum, czyli wielkopolskie instytucje oraz organizacje zaangażowane w promocję
zrównoważonego rozwoju oraz aktywną pozaszkolną edukację przyrodniczą zapraszają na
I Konferencję „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: tematy, cele, metody i miejsca”. Wydarzenie
odbędzie się pierwszego dnia Targów Edukacyjnych w Poznaniu, w Centrum Kongresowym
Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon nr 15). Konferencja stanowi element programu Eko
Forum, czyli stoiska skupiającego instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje
pozarządowe i inne podmioty z terenu Wielkopolski zaangażowane w promocję zrównoważonego
rozwoju i ochronę środowiska przyrodniczego poprzez szereg działań z zakresu aktywnej pozaszkolnej
edukacji przyrodniczej.
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się formalną i nieformalną
edukacją dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności nauczycieli, edukatorów, pracowników
instytucji naukowych oraz przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu
terytorialnego zainteresowanych tematyką „zielonej” edukacji.
Poszczególne wystąpienia w ramach konferencji zostały ujęte w trzy bloki tematyczne. W sekcji
poświęconej zagadnieniom przyrodniczym wystąpią przedstawiciele Lasów Państwowych, Fundacji
Sendzimira, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Parku
Narodowego, Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz
Towarzystwa Przyjaciół Lasu (Koło Dąb w Rogalinie).
W bloku poświęconym edukacji odpadowej prelekcje wygłoszą reprezentanci Związku
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" oraz Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu.
W trzecim bloku tematycznym poświęconym innowacyjnym i zaskakującym rozwiązaniom
edukacyjnym głos oddamy przedstawicielom Centrum Informacji o Środowisku UNEP/Grid-

Warszawa, firmy Abrys – wydawcy portalu ZielonaLekcja.pl, Stowarzyszenia Centrum Promocji
Ekorozwoju, projektu „Naturalne tynkowanie i wzornictwo”, Instytutu Środowiska Rolniczego
i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Sekcji Kształtowania i Ochrony Środowiska
Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Gościem specjalnym konferencji będzie Magdalena Machinko-Nagrabecka z Centrum Informacji
o Środowisku UNEP/Grid-Warszawa, krajowy koordynator programu Globe. Misją programu jest
podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii
i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie
świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska).
Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczeń o udziale w konferencji, prosimy o zgłoszenie
udziału do dn. 25 lutego 2014 r. na adres redakcja@zielonalekcja.pl. W razie pytań, prosimy
o kontakt: Emilia Seweryn, tel. 61 655 81 34, e-mail: redakcja@zielonalekcja.pl.

Koordynatorem organizacji Eko Forum jest
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Eko Forum odbywa się dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Partnerem organizacyjnym konferencji jest portal ZielonaLekcja.pl.

