Milicz, dn. 30.12.2013 r.
Ldz. 86/XII/2013/w/ryby

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w związku z realizacją projektu
„Program edukacji regionalnej i ekologicznej dla Doliny Baryczy1”
Zaprasza do udziału w Konferencji otwierającej w dniu 14.01.2014 r. (wtorek), w Miliczu w
Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym (KOM) ul. Dąbrowskiego 3
Zaproszenie kierujemy do:
- samorządów Doliny Baryczy jako podmiotów prowadzących jednostki edukacyjne wszystkich
szczebli (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) za pośrednictwem, których
zapraszamy dyrektorów szkół, liderów edukacji ekologicznej i regionalnej – nauczycieli i
edukatorów,
- dyrektorów i edukatorów ośrodków edukacji ekologicznej, leśnych kompleksów promocyjnych
organizacji pozarządowych, prywatnych inicjatyw,
- dyrektorów i pracowników podmiotów koordynujących działania edukacyjne oraz związane z
ochroną bogactwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze Doliny Baryczy (Dolnego Śląska i
Wielkopolski)
Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 10.01.2014r.
partnerstwo@nasza.barycz.pl lub tel. 713830432
Z poważaniem
Program Konferencji:
9.30-10.00 rejestracja uczestników/ serwis kawowy
10.00- 11.00 prezentacja założeń projektu Programu edukacji regionalnej i ekologicznej na obszarach zależnych od
rybactwa.

Przedstawienie i rola partnerów projektu (LGR Dolnośląska Kraina Karpia, Dolnośląskie i Wielkopolskie
Kuratorium Oświaty)

Przedstawienie zespołu koordynatorów
11.00-11.10 Programowe działania edukacji ekologicznej i regionalnej realizowane przez szkoły
Założenia i rezultaty programu edukacji ekologicznej w szkołach na przykładzie Gminy Milicz
11.15 – 12.30 Programowe działania edukacji regionalnej i ekologicznej realizowane i planowane przez ośrodki
edukacji pozaszkolnej:
(po ok. 10 min.)
•
CETS Krośnice – działalność ośrodka, oferta edukacyjna- przykłady dobrych praktyk
•
KOM Milicz – działalność ośrodka, oferta regionalna – przykłady dobrych praktyk
•
LKP Nadleśnictwo Milicz – działalność i plany rozwoju oferta przyrodniczej
•
Stawy Milickie – działalność i plany rozwoju oferty przyrodniczej
•
FER-Ośrodek edukacji ekologicznej we Wrocławiu
12.30-12.50 Edukacja regionalna i ekologiczna na terenie Wrzosowej Kariny/Dolnośląskiej Krainy Karpia
13.00- 14.00 Przedstawienie zadań i harmonogramu projektu. Dyskusja.
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Finasowanie Środki w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-

