Zaproszenie
Fundacja Dolina Nadziei, Fundacja Calamita, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”
serdecznie zapraszają

Liderów edukacji przyrodniczej/regionalnej
szkół i przedszkoli
na konferencję pt.

EDUKACJA REGIONALNA NA DOLNYM ŚLĄSKU W PRAKTYCE,
która odbędzie się 17.04.2018 r. (wtorek) w Qubus Hotel w Legnicy,
przy ul. Skarbowej 2, o godz. 10:30

W trakcie konferencji przedstawiona zostanie oferta edukacyjnych warsztatów
oraz spotkań z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Dolnego Śląska w 10 miejscach
na obszarze Wrzosowej Krainy.
Zaprezentowane będą także poszczególne wioski tematyczne, zagrody edukacyjne i punkty Ekomuzealne oraz sposób ich wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży.
Wśród uczestników konferencji przewidujemy rozlosowanie DZIESIĘCIU NAGRÓD w postaci
jednodniowych pobytów dla grup (do 30 osób) w określonym miejscu w ramach konkursu
„SPOTKANIE Z DZIEDZICTWEM REGIONU”.
Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

Z poważaniem,
Krzysztof Szustka
Prezes Fundacji Calamita

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 16.04.2018r (poniedziałek),
mailowo na adres: fundacja@calamita.org.pl
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży

Program konferencji dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli

EDUKACJA REGIONALNA NA DOLNYM ŚLĄSKU W PRAKTYCE
17.04.2018 (wtorek), Qubus Hotel Legnica

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.10 Powitanie i otwarcie Konferencji
11.10 – 12.30 Wystąpienia prelegentów
• Edukacja regionalna i przyrodnicza w placówkach szkolnych i przedszkolnych – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
• Interkulturowość i regionalizm w spotkaniach bilateralnych – Szkoła Podstawowa w Chocianowie
• Edukacja i przygoda we Wrzosowej Krainie – nowy sposób edukacji grup szkolnych i przedszkolnych we wsiach tematycznych – www.wioski.wrzosowakraina.pl
• Edukacja przyrodnicza - aktywne podejście do poznawania regionu na przykładzie programu „Lekcje w przyrodzie” - Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, www.lekcjewprzyrodzie.pl
• Questy – Wyprawy Odkrywców – nowoczesne narzędzie poznawania
regionu – Fundacja „CALAMITA”, www.questy.com.pl
• Sieć „Zagród Edukacyjnych na Dolnym Śląsku” – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.zagrodaedukacyjna.pl
12.30 –12.45 Edukacja regionalna - kierunki rozwoju – otwarta dyskusja
12.45 – 13.15 Przerwa kawowa
12.45 – 13.15 Edukacja przez zabawę – prezentacja ofert wiosek tematycznych, zagród
edukacyjnych i punktów ekomuzeum oraz Lekcji w przyrodzie (hol w Hotelu
Qubus)
13.15 – 13.30 Rozstrzygnięcie Konkursu „Spotkanie z dziedzictwem regionu” wśród
uczestników Konferencji
13.30 –

Zakończenie konferencji

