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Program warsztatów dla nauczycieli nauk przyrodniczych szkół podstawowych i średnich 
oraz współpracujących z Bieszczadzkim Parkiem Narodowych w ramach realizacji stałych 

programów edukacyjnych 

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach, 20-21.05.2022 r. 

Czwartek, 19.05.2022 r. – przyjazd (opcjonalnie) uczestników w godzinach popołudniowych, 
zakwaterowanie 

Piątek, 20.05.2022 r.  

8.30 - Rozpoczęcie warsztatów, wprowadzenie w tematykę 

9.00 – Przejazd (busem): Suche Rzeki – Zatwarnica - Tworylczyk 

9.00 – 15.30 – zajęcia terenowe nt.:  
- Historia, charakterystyka i znaczenie bukowych lasów o charakterze pierwotnym  
w Bieszczadzkim Parku Narodowym - dr inż. Stanisław Kucharzyk 

- Bezkręgowce związane z puszczą karpacką – mgr Marek Holly 

- Rola zajęć terenowych i metody w edukacji przyrodniczej – dzielenie się doświadczeniem – 

dział edukacji ekologicznej w BdPN, uczestnicy 

Trasa zajęć: dolina Tworylczyka – dawny leśny Rezerwat Przyrody „Puszcza Bieszczadzka nad 
Sanem" z najcenniejszymi i najbardziej pierwotnymi drzewostanami bukowymi i jodłowo-
bukowymi (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO) - dojście do czarnego szlaku - przejście na 
Przełęcz Orłowicza – Smerek – Przełęcz Orłowicza - powrót do TSEE w Suchych Rzekach 

Ok. 16.00 – obiadokolacja i odpoczynek 

18.00-20.00 – zajęcia szkoleniowo-integracyjne  
- znaczenie parków narodowych w edukacji przyrodniczej – prezentacja zaplecza 
edukacyjnego Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego 
- przekazanie materiałów (wydawnictw BdPN) 
- wymiana doświadczeń 

Sobota, 21.05.2022 r. 

8.00 – 9.00 – Śniadanie  

9.00 – 14.00 – zajęcia praktyczne  (kameralne + terenowe) 
- „Poznawanie świata najbliższego - przyrodnicza edukacja dzieci”– mgr Magdalena Kuś 
(kierownik zespołu ds. edukacji ekologicznej w Magurskim Parku Narodowym, „Pracownia z 
Barwinkiem”)  

14.00 – obiad i zakończenie warsztatów 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Dojazd uczestników do Suchych Rzek - we własnym zakresie. 
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2. Uczestnicy powinni być wyposażeni w ubranie terenowe odpowiednio dostosowane do 
warunków terenowych 

3. Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne BdPN 

4. Nauczyciele czynni zawodowo otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach w 
ramach doskonalenia zawodowego  wydane przez Podkarpackie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie i Bieszczadzki Park Narodowy  

5. Koszt udziału w warsztatach, dla grupy ok. 20 osób, wynosi 160,00 zł od osoby. Cena 
obejmuje: koszty wyżywienia (obiadokolacja, śniadanie, obiad, serwis kawowy - 
dostępny przez cały czas warsztatów, przejazd busem ze stacji do Tworylczyka, zajęcia 
zamawiane z zewnątrz, jeden nocleg z pościelą, ubezpieczenie). Istnieje możliwość za 
dodatkową opłatą noclegu z czwartku na piątek (19/20.05) lub przedłużenia pobytu w 
stacji (koszt dodatkowego noclegu wynosi 40 zł/doba/osoba). Zainteresowane osoby 
prosimy o zaznaczenie tego w Karcie zgłoszenia. 


