Nadleśnictwo Świeradów

Informacje dla edukatorów biorących
udział w szkoleniu „Zielony Rower”
Do rozpoczęcia dziewiątej edycji „Zielonego Roweru” organizowanego przez Nadleśnictwo
Świeradów coraz bliżej. Pozytywny wynik całego szkolenia zależeć będzie w dużej mierze od
właściwego przygotowania drużyn, które będą prowadziły zajęcia, w dwóch wyznaczonych
przez szkołę klasach. Edukacja leśna polegać będzie na przeprowadzeniu pogadanki (prelekcji)
w klasie szkolnej i warsztatów poza szkołą.
Edukatorzy powinni prowadzić tak zajęcia, aby ich edukacja miała charakter wielostronny,
wykorzystując aktywność intelektualną, emocjonalną i praktyczna odbiorcy. Dobre efekty daje
metoda burzy mózgów, elementy dramy, metoda obserwacji, praktycznych działań czy też
zabawa dydaktyczna. Temat i metodyka tych zajęć zależy tylko i wyłącznie od inwencji
twórczej prowadzącego.
Celem szkolenia „Zielony Rower” jest między innymi przygotowanie prezentacji
multimedialnej i wydanie wszystkich scenariuszy zajęć, a także fotografii i materiału
filmowego na stronie Nadleśnictwa. Dlatego też każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć
w dniu 9 września 2019 roku do Zamku Czocha scenariusze swoich zajęć w formie
elektronicznej oraz w jednym egzemplarzu w formie wydruku. Drugi wydruk scenariuszu
edukator powinien posiadać podczas pobytu w szkole.
UWAGA! Każdy edukator przygotowuje swój scenariusz uwzględniając część pogadanka i
warsztaty. Czas przewidziany na prowadzenie zajęć obejmuje minimum jedną jednostkę
lekcyjną, czyli 45 minut.
Wskazane jest, aby każdy scenariusz zawierał następujące treści pomocne przy realizacji
skutecznej edukacji leśnej:
1. temat
2. dla kogo przeznaczone są zajęcia
3. cele zajęć
- co odbiorca komunikatu będzie potrafił (praktyczne)
- co odbiorca komunikatu będzie znał (poznawcze)
- co odbiorca komunikatu będzie rozumiał (emocjonalne)
4. metody
5. formy pracy
6. środki dydaktyczne
7. opis przebiegu zajęć z podziałem na zadania ucznia i prowadzącego
8. etap podsumowujący
9. Literatura
10. informacje, czy scenariusz jest autorski (imię i nazwisko autora) lub źródło
pochodzenia scenariusza
11. karty pracy dla ucznia i prowadzącego, jeżeli jest potrzebne do prowadzenia zajęć
12. jednostka z której pochodzi scenariusz oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej.
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Scenariusze prosimy przygotować:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

czcionka – Arial
wielkość czcionki – 12
interlinia - 1,5
marginesy: G,P,D – 1,5 cm L- 2,5 cm
tytuły, pogrubienia – czcionka 14
mile będą widziane karty pracy zawierające atrakcyjne materiały dydaktyczne

Autorzy najciekawszych autorskich scenariuszy będą nagrodzeni. Organizowane zajęcia
w ramach szkolenia „Zielony Rower” mają charakter integracyjny i wymiany doświadczeń
a nie rywalizacji między drużynami. Dobry humor to podstawowe założenia „Zielonego
Roweru”.
Wskazane jest, aby każda drużyna zorganizowała dla swoich odbiorców drobne gadżety,
materiały reklamowe czy propagandowe, a nawet nagrody dla najlepszych
i najaktywniejszych uczniów.
Nadleśnictwo Świeradów na czas trwania warsztatów zapewnia oznakowanie rowerów
i ich ochronę. Drużyny zobowiązane są do przygotowania we własnym zakresie
niezbędnego pakietu medycznego, zawierającego: środek dezynfekujący powłoki skórne,
sterylne gaziki, bandaż bawełniany i elastyczny, rękawice gumowe, środki przeciwbólowe
według uznania, itp.
Przyjazd drużyn powinien nastąpić w dniu 10 września 2019 roku do godziny
19:00. Po kolacji odbędzie się spotkanie organizatorów ze wszystkimi uczestnikami
warsztatów.
UWAGA:
Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów, jednak ich ilość jest mocno
ograniczona, więc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiego zapotrzebowania.
Wszelkich informacji udzielają w Nadleśnictwie Świeradów:
- Katarzyna Męcina tel. 607 840 831, 75 78 16 333 wew. *336,
katarzyna.mecina@wroclaw.lasy.gov.pl
- Barbara Rymaszewska Tel. 667 600 093, 75 78 16 333 wew. *337,
barbara.rymaszewska@wroclaw.lasy.gov.pl
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