Nadleśnictwo Świeradów

Świeradów-Zdrój 28.08.2019
Zn. Spr. NL.1401.1.2019
(wyłącznie pocztą elektroniczną)

Do Wszystkich Nadleśnictw

dot. IX edycja szkolenia „Zielony Rower” – 10-13 września 2019
LKP Sudety Zachodnie – Nadleśnictwo Świeradów zapraszają edukatorów leśnych
ze wszystkich nadleśnictw do aktywnego udziału w IX edycji szkolenia „Zielony Rower”.
Organizator: Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11-go Listopada 1, 59-850 Świeradów Zdrój
Telefon: 75 78 16 333, Fax: 75 78 16 633
Wszelkich informacji dotyczących realizacji szkolenia „Zielony Rower” w Nadleśnictwie
Świeradów udziela: Katarzyna Męcina oraz Barbara Rymaszewska
Katarzyna Męcina
Tel. 75 78 16 333 wew. *336;
Kom. 607 840 831
katarzyna.mecina@wroclaw.lasy.gov.pl

Barbara Rymaszewska - koordynator
Tel. 75 78 16 333 wew. *337;
Kom. 667 600 093
barbara.rymaszewska@wroclaw.lasy.gov.pl

Szkolenie „Zielony Rower” skierowane jest do pracowników zajmujących się edukacją
leśną społeczeństwa. Do realizacji szkolenia zaproszone zostaną jednostki edukacji formalnej
i nieformalnej z Polski.
„Zielony Rower” jako cykliczne warsztaty pozwolą na poszukiwanie i prezentację
skutecznych metod nauczania wyzwalających aktywność i spontaniczność uczestników.
1. Założenia szkoleniowe.
Jednostka deleguje do Nadleśnictwa Świeradów swoją drużynę składającą się z minimum
2 osób (w przypadku delegowania jednego pracownika, istnieje możliwość stworzenia
drużyny między jednostkami). Drużyny edukatorów przemieszczają się rowerami do
wyznaczonej przez organizatora szkoły (istnieje możliwość rezerwacji i wypożyczenia
rowerów). Uczestnicy warsztatów powinni być przygotowani merytorycznie do prowadzenia
zajęć w ramach edukacji leśnej społeczeństwa. Jej odbiorcami będą losowo wybrane klasy ze
szkół zaproszonych do realizacji Zielonego Roweru (szkoły podstawowe, szkoły
ponadgimnazjalne / ponadpodstawowe).
Szkolenie „Zielony Rower” to wydarzenie nagłaśniające w społeczeństwie funkcję lasów
i prezentująca wizerunek leśnika. Planowany termin dziewiątej edycji szkolenia przypada na
10-13 września 2019 roku.
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Noclegi oraz główne zadania wynikające z Programu edukacyjno-warsztatowego
„Zielony Rower” planowane są w XIII-wiecznym zamku Czocha położonym nad Kwisą.
Jest to centralna część Nadleśnictwa Świeradów.
W pierwszy dzień warsztatowy leśnicy realizują swoje zadania w wyznaczonej przez
organizatora szkole.
Druga część zadania realizowana będzie na ścieżkach leśnych Nadleśnictwa Świeradów.
2. Zakres i treść szkolenia
10 września 2019 roku:





przyjazd drużyn w godzinach popołudniowych na nocleg do Zamku Czocha,
kolacja i rejestracja uczestników warsztatu,
odprawa drużyn i wydanie pakietów startowych,
omówienie programu i zadań wynikających z realizacji Programu.
UWAGA: W dniu 10 września planowana jest w Zamku Czocha konferencja
poświęcona edukacji leśnej, w której będą mogli wziąć udział uczestnicy Zielonego
Roweru. Pismo, wraz z formularzem zgłoszenia się na konferencję zostanie przesłane
odrębną pocztą.

11 września 2019 roku:







Śniadanie,
realizacja zadań w wyznaczonych szkołach przez poszczególne drużyny,
obiad,
wykład,
kolacja,
zwiedzanie zamku.

Każda drużyna na starcie otrzymuje zadanie, które musi zrealizować w wyznaczonej losowo
przez Organizatora szkole. Zadanie polega na:
-

znalezieniu na mapie miejscowości w której położona jest wyznaczona szkoła
przejeździe do niej rowerami drogami określonymi przez drużynę
przeprowadzeniu równolegle w dwóch klasach wybranych przez Organizatora
i dyrekcję szkoły zajęć:
a) prelekcję prezentującą pracę leśnika i funkcje lasu
b) przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji leśnej poza salą
lekcyjną

-

dokonaniu podsumowania zajęć i omówienie wraz z metodykami w szkołach
możliwości wykorzystania ich (wiedzy leśnej) na tworzeniu ścieżek
międzyprzedmiotowych.
dokonaniu oceny przygotowania szkoły do Zielonego Roweru.
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Czas przeznaczony na przeprowadzenie zajęć w szkołach uzależniony jest od
organizacji samej szkoły i możliwości edukatora leśnego. Minimalny czas na
przeprowadzenie zajęć w jednej jednostce klasowej nie może być krótszy niż jedna godzina
lekcyjna (45 minut). Uczestnicy szkolenia powinni przygotować się merytorycznie do
prowadzenia zajęć. Zgodność prowadzonego tematu z konspektem i scenariuszem zajęć
będzie musiało być potwierdzone przez właściwą szkołę. Dodatkowo drużyna oceniana
będzie przez szkołę przy pomocy regulaminu i punktacji przygotowanego przez Organizatora
i jednostki współpracujące. Całość dokumentów wraz z opisem i wnioskami, drużyna
przekazuje organizatorom.
12 września 2019 roku:







śniadanie,
odprawa drużyn wg. podziału,
zajęcia warsztatowe dotyczące interpretacji dziedzictwa prowadzone przez
„Pracownię z Barwinkiem”, mające na celu zdobycie przez uczestników nowych
umiejętności i doświadczeń. Zajęcia będą prowadzone w środowisku leśnym.
Obiad
Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste rozdanie nagród
Kolacja

Uczestnicy tej części szkolenia będą przemieszczać się rowerami po leśnych ścieżkach
Nadleśnictwa Świeradów. W wyznaczonych miejscach zostaną zaprezentowane aktywne
metody prowadzenia edukacji leśnej.
13 września 2019 roku:



śniadanie
wyjazd

Szacuje się przybliżony koszt udziału 1000 zł /osoba.

Prosimy o zgłaszanie uczestników szkolenia do dnia

4 września 2019 roku
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Męcina – katarzyna.mecina@wroclaw.lasy.gov.pl
Relacje z poprzednich edycji na stronie http://www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/zielony-rower

NADLEŚNICZY
mgr inż. Lubomir Leszczyński

Nadleśnictwo Świeradów ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel.: +48 75 78 16333 fax: +48 75 78 16 633, e-mail: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl
PKO Bank Polski : 26 1020 2137 0000 9002 0136 9081

www.lasy.gov.pl

