Konferencja dla nauczycieli i osób zajmujących się edukacją dla zrównoważonego rozwoju

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: tematy, cele,
metody i miejsca”
Poznań, 28 lutego 2014 r.
Targi Edukacyjne – Międzynarodowe Targi Poznańskie
Pawilon 15, wejście A, sala 1.B (I piętro)
Organizator: Eko Forum – instytucje oraz organizacje zaangażowane w promocję zrównoważonego rozwoju
oraz aktywną pozaszkolną edukację przyrodniczą

PROGRAM
13.3013.40

Powitanie uczestników, przedstawienie programu – Emilia Seweryn, ZielonaLekcja.pl i Magdalena
Machinko-Nagrabecka, Centrum UNEP/Grid-Warszawa

I blok tematyczny: Dookoła przyrody
13.4514.00

Lasy Państwowe

Edukacja przyrodniczoleśna na terenie
Nadleśnictwa Jarocin

14.0014.15

Fundacja Sendzimira

14.1514.30

Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego

Edukacja na rzecz
zrównoważonego rozwoju
według Fundacji
Sendzimira na przykładzie
projektu Licz na Zieleń i
Akademii Letnich
Wyzwania
Zrównoważonego Rozwoju
Edukacja w przyrodzie,
przyroda w edukacji

Prezentacja oferty edukacyjnej Ośrodka
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Czeszewie
miejsca
wyjątkowego,
bo
zlokalizowanego w rejonie przepięknych
starych kompleksów leśnych nad Wartą
i Lutynią. Ośrodek jest wyposażony w
innowacyjne instalacje edukacyjne m.in.
„Rzeka” oraz „Dziuplaki”.
Prezentacja
wybranych
metod
wykorzystywanych w edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju przez Fundację
Sendzimira - narzędzia Akceleratora ISIS,
gry symulacyjne, internetowe narzędzia
partycypacji wykorzystujące technologię
GIS
Zapoznanie z bogatą działalnością
edukacyjną
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego, obejmującą m.in. zajęcia
w szkołach, projekty tzw. czynnej ochrony
przyrody,
działalność
wydawniczą,
konkursy,
udział
w
imprezach

14.3014.45

Wielkopolski Park
Narodowy

Edukacja ekologiczna
w Wielkopolskim Parku
Narodowym

14.4515.00

Południowowielkopolska
Grupa Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony
Ptaków

Ptaki w czterech porach
roku

15.0015.15

Towarzystwo Przyjaciół
Lasu
Koło Dąb w Rogalinie

Leśna Szkoła Survivalu

plenerowych, konferencje naukowe oraz
prężną działalność Ośrodków Edukacji
Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie.
Formy edukacji w Leśnej Szkole
w Wielkopolski Parku Narodowym zajęcia odbywają się w najciekawszych
przyrodniczo miejscach parku i w
odpowiednio
przygotowanych
i wyposażonych
pomieszczeniach
Centrum Edukacji Ekologicznej.
Warsztaty dla nauczycieli przedstawiające
tematykę prowadzenia zajęć z zakresu
ornitologii – łączących prezentacje
wygłaszane w salach szkolnych z wiedzą
przekazywaną podczas fascynujących
obserwacji ptaków w terenie.
Współczesny
survival
to
wiedza,
sprawność
i umiejętności.
Jedynie
połączenie tych trzech elementów
pozwoli nam swobodnie i bezpiecznie
przemierzać leśne ostępy. Podczas
wystąpienia poruszona zostanie tematyka
bezpieczeństwa imprez plenerowych oraz
propozycje i metody prowadzenia zajęć
terenowych.

II blok tematyczny: Dookoła odpadów
15.1515.30

Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”

Działania edukacyjne
Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”
promujące nowy system
gospodarowania
odpadami komunalnymi

15.3015.45

Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu

Działania
edukacyjne
Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów
na
terenie
aglomeracji poznańskiej
Przerwa

Przedstawienie dotychczasowych działań
oraz zamierzeń na rok 2014 ze
szczególnym uwzględnieniem różnych
form
współpracy
z
placówkami
oświatowymi. Omówienie przykładów
wspólnych przedsięwzięć ze szkołami,
gminami i organizacjami (m.in. projekt
Trash Art, czyli magiczne przetwarzanie
odpadów w dzieła sztuki lub przydatne
przedmioty).
Przedstawienie oferty zajęć edukacyjnych
prowadzonych
przez
Zakład
oraz
prezentacja
wybranych
projektów
edukacyjnych (m.in. prezentacja ścieżki
edukacyjnej,
pokazującej
zasady
funkcjonowania składowiska miejskiego).

III blok tematyczny: Dookoła innowacji
16.0016.15

Centrum Informacji o
Środowisku UNEP/GRIDWarszawa

Nowoczesne metody w
edukacji o
zrównoważonym
rozwoju

16.1516.30

Abrys - portal
ZielonaLekcja.pl

Świadomie, aktywnie,
ciekawie

16.3016.45

Stowarzyszenie Centrum
Promocji Ekorozwoju

Gry
w
ekologicznej

16.4517.00

Projekt "Naturalne
tynkowanie i
wzornictwo"

Glina – odpad czy
pełnowartościowy
budulec? Ponadczasowe
wartości naturalnej
technologii tynkowania.

Glina, piasek, woda - od tysięcy lat łączą je
siły, które umożliwiają ludziom budowanie.
Eksperymenty pokazują, w jaki sposób
materiał surowy może stać się cenny do
wznoszenia budynków dla każdego z nas.

17.0017.15

Instytut Środowiska
Rolniczego i Leśnego
Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu

Ekologia krajobrazu propozycja nowego
przedmiotu
dodatkowego w szkołach
ponadgimnazjalnych

Wprowadzenie do projektu pt. "Akademia
Talentów Przyrodniczych - podwyższenie
jakości kształcenia kompetencji naukowych
i
przyrodniczych
w szkołach
ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu
Ekologia Krajobrazu”.
Innowacyjność
przedmiotu
polega
na
jego
interdyscyplinarności – łączy zagadnienia
z biologii, geografii, ekologii, ochrony
środowiska czy planowania przestrzennego
oraz zastosowanie metod TIK.

edukacji

Prezentacja nowoczesnych metod edukacji
o zrównoważonym rozwoju na przykładzie
kilku
projektów
edukacyjnych
realizowanych w Centrum UNEP/GRIDWarszawa. Zaproszenie do dzielenia się
dobrymi praktykami w ramach Projektu
MASS (Motivate and Attract Students to
Science).
Zaprezentowane
projekty
zorientowane
są
na
badanie
i rozwiązywanie problemów lokalnych,
z uwzględnieniem kontekstu globalnego.
Koncentrują się na rozwijaniu umiejętności
krytycznego myślenia przy wykorzystaniu
aktywnych,
nowatorskich
metod
edukacyjnych.
Przedstawienie skierowanych do szkół
kampanii i akcji edukacyjnych związanych
z tematem odpadów takich jak: konkurs
"Dynks" na kreatywny użytkowy recykling z finałem podczas Międzynarodowego
Pikniku Naukowego Centrum Naukowego
Kopernik i Polskiego Radia, Konkurs
o Puchar Recyklingu, kampania społeczna
"Misja-Emisja" o tzw. przeciwdziałaniu
niskiej emisji i niepaleniu odpadów
w piecach domowych.
Przykład edukacji dla zrównoważonego
rozwoju połączonej z atrakcyjną grą jako
innowacyjna
metoda
aktywizująca
uczestników.

17.1517.30

17.30

Sekcja Kształtowania i
Ochrony Środowiska
Studenckiego Koła
Naukowego Geografów
(Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu)

Poszukując kolorów

Otaczający nas świat jest bardzo
zróżnicowany.
Przyroda
w
wielu
przypadkach ciągle nas zaskakuje i zadziwia
prezentując różnobarwne krajobrazy. Są
miejsca, które nas zachwycają i sprawiają,
że chcemy do nich powracać. A dlaczego
tak się dzieje? Odpowiedź znajdziemy
podczas wyprawy w poszukiwaniu kolorów.
Zamknięcie konferencji, podziękowania, rozdanie zaświadczeń o udziale

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.

