
Zapraszam nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności  biologów
i przyrodników oraz nauczycieli innych specjalności zaangażowanych w edukację na rzecz

ekologii, ochrony przyrody  i środowiska na certyfikowane szkolenie  

"Bioróżnorodność szansą dla regionu", 

które  odbędzie  się  w  styczniu  2017  r..  Szkolenie  jest  bezpłatne,  dzięki  dofinansowaniu
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

           Harmonogram i tematyka szkolenia (5 godz.)

Moduł  I:  Istota  i  znaczenie  bioróżnorodności  w  kontekście  zrównoważonego  rozwoju.  Stan
i  charakterystyka  różnorodności  biologicznej  w  skali  Ziemi.  Czynniki  kształtujące  różnorodność
gatunkową  i  ekosystemową  Ziemi.  Przyczyny  wymierania  gatunków.  Wpływ  człowieka  na
bioróżnorodność,  zagrożenie  gatunków rodzimych i  introdukcja  gatunków obcych.  Czynna  ochrona
przyrody. Międzynarodowe porozumienie w sprawie ochrony różnorodności biologicznej.

Moduł  II:  Fundamenty i  znaczenie ochrony różnorodności  biologicznej  w Polsce.  O roli  i  ochronie
wartości  przyrodniczych  terenów  rolniczych.  Wpływ  czynników  przyrodniczych  i  społeczno–
ekonomicznych na rozwój rolnictwa. Promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska –
dobre  praktyki.  Wspólna  Polityka  Rolna  UE  -  Program  Rolnośrodowiskowo-klimatyczny,  Zasada
Wzajemnej zgodności.

Przerwa na poczęstunek (katering)

Moduł III: Jak zachęcić młodzież do nauki w zakresie ochrony różnorodności biologicznej? 
Praktyczne wskazania metodyczne prowadzenia nowatorskich zajęć z uczniami. 
Propozycje zajęć edukacyjnych i zadań z zakresu bioróżnorodności. 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatną broszurę edukacyjną „Aura dla Natury” (dr Anna Kalinowska,         
dr Witold Lenart, Warszawa 2016 r.), plakat edukacyjny oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 
Organizatorzy zapewniają posiłek.

Szczegółowe informacje o terminach i miejscu spotkań.

03 stycznia 2017 r. (wtorek) , godz. 14.00 – Bartoszyce,
Gimnazjum nr 2, ul. Bema 35, sala 106

10 stycznia 2017r. (wtorek) , godz. 14.00 – Elbląg, 
W-MODN, ul. Wojska Polskiego 1, s. 125

16 stycznia 2017 r. (poniedziałek), godz. 14.00 - Elbląg, 
W-MODN, ul. Wojska Polskiego 1, s. 125

18 stycznia  2017 r. (środa), godz. 14.00 – Iława, 
Siedziba doradcy metodycznego w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 maja, ul. Mierosławskiego 10

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu proszę o potwierdzenie swojego udziału we 

wskazanym mieście i terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. na adres:  j.meller@wmodn.elblag.pl, 

podając swoje dane teleadresowe i nauczany przedmiot.

Serdecznie zapraszam! 

Elbląg, 30.11.16r.                                           Janina Meller – konsultant ds biologii z ekologią i kreatywności

mailto:j.meller@wmodn.elblag.pl

