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Program warsztatów  
dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych  

z powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego 

na tematy: 

 „Bliżej przyrody – perspektywy współpracy placówek oświatowych z Bieszczadzkim 
Parkiem Narodowym w zakresie edukacji przyrodniczej”; 

 „Zima w przyrodzie” – zajęcia terenowe połączone z obserwacją roślin i zwierząt.  

 

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem, 15-16.02.2018 r. 

 

I dzień 15.02.2018 

15-16.20 – Zakwaterowanie w TSEE w Wołosatem 

16.30 – Rozpoczęcie warsztatów –– Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego Ryszard 
Prędki 

17.00 – „Bliżej przyrody – perspektywy współpracy placówek oświatowych z Bieszczadzkim 
Parkiem Narodowym w zakresie edukacji przyrodniczej”: 

 programy stałe realizowane przez Bieszczadzki Park Narodowy dla uczniów szkół 
podstawowych: „Moje Bieszczady” i „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze 
Bieszczadów” (dotychczasowa realizacja i dyskusja nad udoskonaleniem programu);  

 fakultety przyrodnicze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dotychczasowa 
realizacja i dyskusja nad dostosowaniem do aktualnych potrzeb); 

 program „Strażnicy (Przyjaciel) Gór” – charakterystyka pilotażowego programu;  

 ścieżki przyrodnicze i ekspozycje muzealne – jako zaplecze do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych uzupełniających naukę szkolną; 

 Zielone i Białe Szkoły – nowe perspektywy współpracy z Bieszczadzkim Parkiem 
Narodowym. 

Ok. 19.00 – Obiadokolacja 

20.00 – Seminarium dyskusyjne nt. znaczenia edukacji regionalnej w procesie wychowania 
dzieci i młodzieży szkolnej. Wprowadzenie do zajęć terenowych – Cezary Ćwikowski. 

 

II dzień – 16.02.2018 

7.30 – Śniadanie 

8.00 - 13.00 – Zajęcia terenowe „Zima w przyrodzie” (Trasa uzależniona od warunków 
pogodowych) – Adam Szary, Cezary Ćwikowski: 

 Szata roślinna w zimowym uśpieniu – rozpoznawanie drzew, krzewów i suchych pędów 
z omówieniem ich przystosowań do zimowania oraz dawnych sposobów korzystania z 
materiału roślinnego w okresie zimy 

 Ślady bytowania zwierząt – rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt na śniegu 
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 Poznajemy gatunki ptaków zimujących w Bieszczadach  

Ok. 13.00 – Obiad 

Ok. 14.00 – Podsumowanie warsztatów i wyjazd uczestników. 

 

Uwagi: 
1. Dojazd uczestników do Wołosatego jest we własnym zakresie. Istnieje możliwość 

dotarcia komunikacją autobusową: 13.50 – odjazd z Ustrzyk Dolnych, 15.10 – 

przyjazd do Wołosatego; 14.50 – odjazd z Wołosatego, 16.10 – przyjazd do Ustrzyk 

Dolnych (autobus jest relacji: Wołosate-Rzeszów). 

2. Koszt udziału w warsztatach wynosi 100 zł od osoby i związany jest z wyżywieniem – 85 

zł (I dzień – obiadokolacja, II dzień – śniadanie + obiad) oraz ulgową opłatą za nocleg 

w stacji – 15 zł. 

3. Uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiednie ubranie dostosowane do 

warunków zimowych - obuwie, rękawice, czapki, kurtki odporne na wilgoć. 

4. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach w ramach doskonalenia 
zawodowego, wydane przez BdPN i Podkarpackie Centrum Doskonalenia 
Zawodowego w Rzeszowie. 

 


