Udział w programie edukacyjnym
Przyroda wokół nas - PTAKI
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do wspólnej realizacji programu edukacyjnego
„Przyroda wokół nas: PTAKI”. Program realizowany jest w oparciu o pakiet materiałów edukacyjnych.
Założeniem programu jest ko n tak t uczestniczących w nim na uczy ci e li z ko o rd yn a to r em
programu ze strony OTOP. Taka współpraca pomoże Państwu w realizacji programu, skorzystaniu z innych
ofert edukacyjnych Towarzystwa, a nam w śledzeniu i ocenie rozwoju programu.
Zachęcamy do kilkuletniego cyklu współpracy w ramach realizacji programu.
 Czekamy na nadesłane do końca czerwca każdego roku:
Roczne zestawienie zrealizowanych zadań. Prosimy wykorzystać w tym celu kartę pomocniczą nr 27.
Zachęcamy do załączenia do niej materiałów uzupełniających. Dużą wartość mają dla nas relacje
wzbogacone o Państwa komentarze i opinie, prace uczniów lub zdjęcia.
 Przesłanie zdjęć oznacza zgodę na ich publikację w wydawnictwach i na stronach internetowych OTOP.
 Aktywni realizatorzy otrzymają dokument potwierdzający współpracę z OTOP w ramach programu
edukacyjnego.
Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów osobom realizującym program stwarza strona internetowa
www.otop.org.pl. Zapraszamy do działu z informacjami o programie i innych ofertach edukacyjnych
OTOP. Tutaj mogą być publikowane Państwa relacje, scenariusze zajęć i zdjęcia, które można przysyłać w
ciągu roku szkolnego.
Program pozostawia Państwu pełną dowolność wyboru realizowanych zagadnień.
Korespondencję prosimy kierować na adres:
Pomorskie Biuro Regionalne OTOP, ul. Lipowa 4, 84-230 Rumia
tel./fax: 058 341 26 93; e-mail: hanna.rachwald@otop.org.pl



Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres biura OTOP w Rumi z dopiskiem: Program Ptaki

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Proszę o przekazanie zestawu materiałów edukacyjnych programu Przyroda wokół nas - PTAKI.
Akceptuję założenia programu w zakresie współpracy z koordynatorem OTOP.
Imię i nazwisko nauczyciela/
animatora edukacji przyrodniczej
Nazwa i adres szkoły/ instytucji/
organizacji
Zestaw materiałów dla:
(niepotrzebne skreślić*)

* Nauczania wczesnoszkolnego

Telefon, e-mail do
kontaktów
Zgadzam się na otrzymywanie
informacji o innych ofertach
OTOP na podany adres e-mail

* Starszych klas szkół podstawowych,
gimnazjum i liceum

Województwo

TAK

NIE

(niepotrzebne skreślić)

Data i podpis nauczyciela/animatora edukacji przyrodniczej

Informacja o programie edukacyjnym OTOP dotarła do mnie poprzez: biuro OTOP , kuratorium oświaty ,
szkołę , Centrum Edukacji Nauczycieli , Internet , inną drogą  (jaką) .......................................................
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Markach
ul. Odrowąża 24, w celu realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do
swoich danych i poprawiania ich treści. Mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw lub zażądać zaprzestania przetwarzania danych
osobowych.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest zarejestrowaną krajową organizacją pozarządową, zajmującą się ochroną dzikich
ptaków i siedlisk. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy
partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

