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Program warsztatów  

dla nauczycieli współpracujących z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym w ramach stałych 
programów edukacyjnych, na tematy: 

 Edukacja oparta o doświadczanie przyrody - praktyczne metody stosowane w 
edukacji przyrodniczej. 

 Znaczenie puszczy karpackiej dla ochrony dużych drapieżników - zajęcia terenowe 
połączone z obserwacjami przyrodniczymi i ich interpretacją. 

 

Bieszczadzki Park Narodowy, Suche Rzeki  20-21.02.2020 r. 

 

I dzień -  20.02.2020 (czwartek) 

14.30 – 15.00 – Zakwaterowanie w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych 
Rzekach.  

15.00 – 15.15 Udostępnianie parków narodowych do celów edukacyjnych  – wprowadzenie 
w tematykę warsztatów - Grażyna Holly (Bieszczadzki Park Narodowy) 

15.15 – 18.15 – Edukacja oparta o doświadczanie przyrody (warsztaty) – Magdalena Kuś 
(Magurski Park Narodowy, „Pracownia z Barwinkiem”) 

18.15 – 19.00 - Obiadokolacja 

19.00 – 20.00 – Znaczenie puszczy karpackiej dla ochrony dużych drapieżników  
(wprowadzenie do zajęć terenowych) – Bartosz Pirga (Bieszczadzki Park Narodowy) 

20.00 – Udostępnianie parków narodowych do celów edukacyjnych – wymiana 
doświadczeń i dyskusja nad perspektywą współpracy Bieszczadzkiego  
i Magurskiego Parku Narodowego z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji 
dzieci i młodzieży szkolnej.  

 

II dzień – 21.02.2020 (piątek) 

07.00 – 08.00 – Śniadanie  

08.00 – 14.30 – Zajęcia terenowe w okolicy TSEE Suche Rzeki - obserwacje śladów zwierząt, 
znaczenie naturalnego lasu dla ochrony zwierząt, znaczenie obszarów chronionych 
dla edukacji przyrodniczej - Bartosz Pirga (Bieszczadzki Park Narodowy) 

ok. 15.00 – Obiad (Zatwarnica) i zakończenie warsztatów.  
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Ważne informacje: 

1. Dojazd uczestników do Suchych Rzek - we własnym zakresie.  

2. Uczestnicy powinni być wyposażeni w ubranie terenowe odpowiednio dostosowane do 

warunków zimowych. 

3. Nauczyciele czynni zawodowo otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach w 

ramach doskonalenia zawodowego, wydane przez BdPN i Podkarpackie Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.  

4. Koszt udziału w warsztatach, dla grupy ok. 20 osób, wynosi 150,00 zł od osoby. Cena 

obejmuje: koszty wyżywienia (obiadokolacja, śniadanie, produkty do przygotowania 

prowiantu w teren, obiad, serwis kawowy - dostępny przez cały czas warsztatów), jeden 

nocleg z pościelą, ubezpieczenie, zajęcia edukacyjne. Istnieje możliwość za dodatkową 

opłatą przedłużenia pobytu w stacji (koszt dodatkowego noclegu wynosi 30 zł/osoba). 

Zainteresowane osoby prosimy o zaznaczenie tego w Karcie zgłoszenia. 

5. Kartę zgłoszenia (czytelnie wypełnioną) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych prosimy przesłać najpóźniej do 14 lutego br. na adres: 

bcwikowska@bdpn.pl lub bszary@bdpn.pl 

6. O przyjęciu na warsztaty będzie decydować kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają 

nauczyciele czynni zawodowo, współpracujący z Parkiem w ramach realizacji 

programów stałych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Po potwierdzeniu przyjęcia na 

warsztaty (na podany adres e-mail lub telefonicznie), można dokonać wpłaty na konto: 

Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska, nr konta: 73 1130 

1105 0005 2168 1320 0005 z dopiskiem „warsztaty”. Wpłaty prosimy dokonywać w 

terminie: 12.02.–18.02.2020 r. Dane do wystawienia faktury prosimy podać w karcie 

zgłoszenia – z podaniem Odbiorcy oraz Płatnika (lub Nabywcy). Prosimy nie dokonywać 

wpłat z prywatnego konta jeśli koszty pokrywa szkoła! Jest możliwość wystawienia 

faktury przelewowej dla instytucji, z terminem płatności 14 dni. Osoby, które nie 

potrzebują faktury mogą zapłacić gotówką na miejscu po przyjeździe.  

7. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 

zapoznać się z klauzulą informacyjną.  

 


