
 
 

 
 

 
 
Szanowni Państwo, 
 

 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zaprasza na spotkanie, w trakcie którego 
zaprezentowane zostaną materiały dla nauczycieli przyrody/biologii wychowania przedszkolnego oraz 
nauczania wczesnoszkolnego (klasy I-III) szkoły podstawowej.  
Spotkanie odbędzie się 14 września br. w hotelu Piotr SPA&Wellness w Boguszowie-Gorcach, woj. 
dolnośląskie. 
 
Materiały zostały przygotowane w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „Żyjemy w zgodzie z 
naturą”, realizowanego przez organizacje partnerskie BirdLife International z Polski (Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków), Irlandii (BirdWatch Ireland), Czech (Czech Society for Ornithology), 
Hiszpanii (SEO), Słowacji (SOS) i z Macedonii (Macedonian Ecological Society) oraz Uniwersytet 
Gdański. 
 
Stworzone Scenariusze zajęć w plenerze i w klasie pomogą uczniom lepiej poznać i zrozumieć 
otaczającą ich przyrodę oraz wpływ jaki na nią wywierają. Pakiet materiałów edukacyjnych będzie 
wspierał dzieci w nauce czytania i pisania, a nauczycielom pozwoli ciekawie zapoznawać najmłodszych 
z zagadnieniami z dziedziny biologii, historii, geografii czy sztuki ucząc jednocześnie samodzielnego 
myślenia i szacunku do przyrody.  
 
Uczestnicy spotkania  otrzymają  bezpłatne egzemplarze materiałów.  
 
Podczas  proponowanych zajęć, poznają metodykę korzystania z przygotowanych przez nas 
materiałów. W trakcie prezentacji terenowych poznają Państwo również dolnośląską przyrodę. 
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu wypełniając 
następujący formularz https://goo.gl/forms/RNZD8UGzDBRHFzi63 . Zgłoszenia należy przysyłać do 
31.08.2018 r. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
 
Dla uczestników spotkania, oferujemy możliwość noclegu w nocy 14/15.09 w Hotelu Piotr, w pokojach 
kilkuosobowych. Osoby zainteresowane noclegiem prosimy o informację do dnia 10.08.2018 r. 
 
Uczestnikom spotkania zostanie zwrócony koszt dojazdu w kwocie przynajmniej do 100 zł/osoba (na 

podstawie okazanego rachunku/FV/rozliczenia delegacji). 
 
W razie pytań bardzo prosimy o kontakt na adres mailowy: jadwiga.moczarska@otop.org.pl  
 
Z poważaniem, 
 
Karolina Kalinowska, koordynator projektu 
Jadwiga Moczarska, koordynator projektu w Polsce 
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Harmonogram spotkania 14 września 2018 r.: 

 

12.00 – 12.30 Powitanie uczestników i prezentacja wprowadzająca (Jadwiga Moczarska) 

 Podział uczestników na dwie grupy po 25 os. 

12.30 – 14.00 
Lekcja demonstracyjna z I grupą 

uczestników (Anna Kogut) 
Wyjście w teren z II grupą (Piotr Wasiak) 

14.00 – 14.30 Przerwa kawowa 

14.30 – 16.00 
Lekcja demonstracyjna z II grupą 

uczestników (Anna Kogut) 
Wyjście w teren z I grupą (Piotr Wasiak) 

16.00 – 17.00 Obiad 

 

 

Termin: 14 września 2018 r. 
Godzina: 12.00 – 17.00 
Miejsce:  Hotel Piotr SPA&Wellness, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 
Boguszów-Gorce 
Koszt:  udział bezpłatny 
Limit miejsc: 50 osób 
Zgłoszenia należy przysyłać do 31.08.2018 r. 


