Wrocławska Konferencja Ekologiczna pod hasłem:
Jak nowocześnie uczyć ekologii?
Podsumowanie realizacji projektu „Mój zielony DOM”
Data: 26 kwietnia 2017 r.
Miejsce: sala konferencyjna w Afrykarium we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym
Godziny: 11.00-14.10

Program konferencji:
10.30-11.00

Rejestracja gości

11.00-11.10

Otwarcie konferencji, przywitanie gości
Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji Ewa
Szczęch, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Marian Miklewicz

11.10-11.30

Co wspólnie osiągnęliśmy? - podsumowanie rezultatów projektu „Mój zielony DOM”
kierownik projektu „Mój zielony DOM” Joanna Handziak-Buczko

11.30-12.15

Wykład nr 1
Dzika klasa – czyli ekologiczne lekcje w terenie
Katarzyna Kępska *
Wykład będzie kompilacją wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas pracy w terenie, rozmów z
ekspertami oraz informacji zdobytych w trakcie realizacji projektu „W dziką stronę” Ośrodka
Działań Ekologicznych „Źródła”. Prowadzący wyjaśnią, dlaczego konieczne jest umożliwienie
dzieciom bezpośredniego kontaktu z naturą oraz przybliżą specyfikę prowadzenia edukacji w
terenie. Opowiedzą także o zapoczątkowanym rok temu w Polsce, cieszącym się dużym
zainteresowaniem nauczycieli „Dniu Pustej Klasy” jako odpowiedzi na rosnący poziom izolacji dzieci
od natury.

12.15-12.30

Przerwa kawowa

12.30-13.15

Wykład nr 2
Naturalna inspiracja – jak obudzić w dziecku odkrywcę?
Wojciech Wawrecki **
Podczas wykładu zostaną omówione i zaprezentowane sprawdzone, proste sposoby na
zainteresowanie dzieci otaczającym je środowiskiem, rozbudzenie w nich ciekawości i potrzeby
samodzielnego stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Wystąpienie ma na celu odpowiedzieć
na pytanie: jak zainspirować uczestników zajęć, by nauka stała się ich osobistym dążeniem do
odkrywania tajników przyrody, a nie mało efektywnym, nużącym obowiązkiem?

13.15-13.35

Mój Zielony DOM w przedszkolu i szkole. Jak projekt wpłynął na edukacje
ekologiczną w placówkach?
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 24 Małgorzata Szafoni-Chorbińska
Dyrektor Przedszkola Nr 58 Renata Baniewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 22 Jarosław Wojna

13.35-13.40

Podsumowanie i zakończenie

13.40-14.10

Lunch w formie szwedzkiego stołu, rozmowy w kuluarach

O prowadzących:
* Katarzyna Kępska – trenerka oddziału śląskiego ODE „Źródła”. Niespokojny duch, który lubi być w
drodze, wśród nowych ludzi i w nowych miejscach. Z wykształcenia geografka, interesuje się edukacją
alternatywną, poznawaniem dzikiej przyrody i poznawaniem siebie.
** Wojciech Wawrecki – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyrodnik z
zawodu, wykształcenia i zamiłowania. Prowadził warsztaty i prelekcje przyrodnicze i ekologiczne dla
dzieci i młodzieży w wielu projektach m.in. w ramach projektu „Przyroda a to ciekawe”, „Czyste WakacjeCzyste Góry”; czy „Mój Zielony Dom”. Prowadzi warsztaty przyrodnicze i badawczo-naukowe w Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży. Jego pasją są obserwacje mikroskopowe mikroświatów
niewidocznych gołym okiem.

! Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie 71/353 44 77 lub
mailowo mojzielonydom@cku.wroc.pl do dnia 21.04.2017 r.

