Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
zaprasza do udziału w konferencji

„Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce”
Warszawa, 25-27 maja 2012 r.

Cele konferencji
•
•
•

•
•

Analiza i weryfikacja celów, zadań i założeń edukacji ekologicznej,
Ocena jakości, skuteczności i atrakcyjności edukacji ekologicznej w Polsce,
Analiza możliwości realizacji edukacji ekologicznej wysokiej jakości w realiach pracy szkoły
w ujęciu programowym, metodycznym, organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem
spójności edukacji z życiem szkoły i uwarunkowaniami lokalnymi,
Wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej w celu podniesienia atrakcyjności,
skuteczności i spójności EE,
Promocja nowatorskich metod edukacji ekologicznej sprzyjających kształtowaniu postaw
prośrodowiskowych.

Zakres tematyczny
•
•
•
•
•
•
•
•

Miejsce edukacji ekologicznej w edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
Szanse i zagrożenia realizacji edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych,
Rola instytucji wspierających w kształtowaniu edukacji ekologicznej (w sensie organizacyjnym,
finansowym, merytorycznym, metodycznym),
Innowacyjne metody edukacji ekologicznej,
Psychologiczne i filozoficzne podstawy edukacji ekologicznej,
Edukator, trener, nauczyciel - kim jest i kim powinna być osoba realizująca edukację
ekologiczną (wymagania, kompetencje, dyspozycje),
Specyfikacja edukacji ekologicznej na tle edukacji przyrodniczej,
Dobre praktyki z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem działań placówek
oświatowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji.

Rada Programowa
•
•
•
•
•

Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym,
Urszula Depczyk - Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
dr Ryszard Kulik - Uniwersytet Śląski, Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej,
Magdalena Noszczyk - Polska Zielona Sieć,
Elżbieta Zalewska - Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Prelegenci
Do uczestnictwa w konferencji w roli prelegentów zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli instytucji
akademickich, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, ośrodków edukacji.

W ramach konferencji odbędą się także:
•
•

praktyczne warsztaty poświęcone innowacyjnym metodom i technikom edukacji
ekologicznej, prowadzone przez doświadczonych trenerów;
wystawa przedstawiająca dobre praktyki i ciekawe inicjatywy w zakresie edukacji
ekologicznej, obejmująca postery przygotowane przez uczestników. Wystawa ma służyć
zaprezentowaniu
cennych
przedsięwzięć
z
zakresu
edukacji
ekologicznej
i wzajemnemu inspirowaniu się uczestników spotkania.

Warunki uczestnictwa
Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności osoby zajmujące się edukacją ekologiczną
(nauczycieli, trenerów, animatorów z ośrodków edukacji ekologicznej, ośrodków edukacji
przyrodniczo-leśnej, innych jednostek zajmujących się edukacją ekologiczną, przyrodniczą,
konsumencką, itd.) oraz osoby kształtujące ich kompetencje (metodyków, nauczycieli akademickich
zaangażowanych w swojej działalności dydaktycznej w kształcenie przyszłych nauczycieli i trenerów).
Udział w konferencji jest całkowicie nieodpłatny. Organizatorzy pokrywają koszt Państwa
uczestnictwa w konferencji oraz pobytu w ośrodku konferencyjnym. Uczestnicy dojeżdżają na
konferencję na własny koszt.

Zgłoszenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres
agnieszka.bankowska@zrodla.org.pl. W związku z ograniczoną ilością miejsc, decyduje kolejność
zgłoszeń. Formularz do pobrania na stronie http://www.eko.edu.pl/konferencja.

Miejsce
Konferencja odbędzie się w dniach 25 - 27 maja 2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym
KZRS „SCH” przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie (Wawer).

Patronat
•
•

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym,
portal Zielonalekcja.pl.

Kontakt
Agnieszka Bańkowska
e-mail: agnieszka.bankowska@zrodla.org.pl
tel. kom. 508 803 850
http://www.eko.edu.pl/konferencja

