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Świebodzin, 13 marca 2006
Zapraszamy do udziału w sesji szkoleniowo – warsztatowej dla nauczycieli pt.

Ochrona przyrody w edukacji – bądź na bieżąco!
w dniu 31 marca 2006 (piątek) w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach koło Górzycy.
Sesja rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy około godz. 16.00. W programie między innymi
poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- stan ochrony przyrody w Polsce,
- obowiązujące prawo ochrony przyrody (aktualna ustawa o ochronie przyrody, rozporządzania
o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt i inne),
- ochrona przyrody w Unii Europejskiej, program Natura 2000,
- edukacja przyrodnicza w terenie, „szkolna” ochrona przyrody,
- przykłady realizowanych programów z zakresu edukacji przyrodniczej,
- oferta edukacyjna Stacji Klubu Przyrodników w Owczarach,
- inne oferty edukacyjne z terenu woj. lubuskiego,
- możliwości finansowania zadań z zakresu edukacji przyrodniczej.
Zachęcamy do krótkich (10 - 15 minut) prezentacji własnych osiągnięć z zakresu edukacji
przyrodniczej. Osoby, które zechcą podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, przygotować i
wygłosić krótkie wystąpienie, zwolnimy z wpisowego. Zaznaczamy jednak, że wystąpienia muszą
dotyczyć edukacji przyrodniczej, a nie szeroko pojętej ochrony środowiska.
Na zgłoszenia uczestnictwa, na załączonym druku, oczekujemy do 25 marca. Koszt uczestnictwa
w sesji (wpisowe) wynosi 30 zł. Wpłata wpisowego na miejscu. Uczestnikom wydamy certyfikaty
potwierdzające udział w sesji.
Informujemy również, że w dniu 1 kwietnia (sobota) w Stacji w Owczarach organizujemy
Wiosenne Spotkanie z Łąką. Zapraszamy do uczestnictwa, w Stacji istnieje możliwość przenocowania.
Program spotkania można otrzymać pocztą bądź znaleźć w internecie pod adresem www.kp.org.pl.
Owczary leżą przy trasie Kostrzyn nad Odrą – Słubice, około 10 km na południe od Kostrzyna, 15
km na południowy zachód od Słońska i 20 km na północ od Słubic. Dojazd własnym samochodem,
autobusem (kilkanaście kursów dziennie z Kostrzyna i Słubic, kilka z Gorzowa, przystanek Owczary,
bezpośrednio przy Stacji) lub pociągiem do stacji Górzyca (trasa Rzepin – Kostrzyn nad Odrą, także
połączenia z Zielonej Góry i Szczecina (przez Kostrzyn), z Rzepina, z Zielonej Góry (przez Rzepin) i
dalej pieszo ok. 1,5 km. Zapraszamy!
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