Posiedzenie Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy”
Grupa ds. akceptacji zasobów
Sprawozdanie z posiedzenia Rady – grupa ds. akceptacji zasobów
Termin wydarzenia

30.11.2016 r.

Miejsce wydarzenia

Milicz, Centrum Aktywności Lokalnej, pl. Ks. E. Waresiaka 7

Cel wydarzenia

Posiedzenie Społecznej Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy – grupa ds.
akceptacja zasobów

Partnerzy wydarzenia
Uczestnicy wydarzenia
Liczba uczestników
wydarzenia

Nauczyciele, edukatorzy ośrodków edukacji ekologicznej, pracownicy podmiotów
koordynujących działania edukacyjne
Łącznie 14 osób

Opis wydarzenia (jeżeli wydarzenie trwało dłużej niż jeden dzień prosimy opisać każdy dzień)
W dniu 30.11.2016 r. w godzinach 14:00-16:00 odbyło się spotkanie członków Społecznej Rady na rzecz
Edukacji dla Doliny Baryczy grupy ds. akceptacji zasobów. Prezes Inga Demianiuk-Ozga przywitała zebranych i
poinformowała o nowych podmiotach, które przystąpiły do programu. Przedstawiła także krótką informację
spotkaniu z ośrodkami edukacji pozaformalnej. Poinformowała o grantach przeznaczonych dla edukacji i
omówiła jakie zadania będą preferowane w ramach wsparcia. Poinformowała o WIE (prezentacja)
Darek Kaliszczak zasygnalizował problem przed jakim stają nauczyciele sprawdzając prace przygotowane
przez uczniów, chodzi o plagiat prac osób, które wcześniej umieściły swoje prace na platformie i stwierdził, iż
jest potrzeba wprowadzenia zabezpieczeń na poziomie informatyków. Prezes Inga D-O zauważa, że
nauczyciel ma wgląd do pracy i jest czas, aby zgłosić i wnieść ew. uwagi, zanim nauczyciel umieści zasób,
który potem trafia do koordynatora danej placówki. Dodatkowo on sprawdza, czy praca jest odpowiednio
podpisana. Zaproponowano sposób sprawdzania ew. prac przesyłanych na konkursy – przesyłanie prac na
portal. Komisja wtedy może oceniać jednakowo oznaczone prace wg jasnych kryteriów. Komisja spotyka się
po ocenie, którą członkowie wykonują w domu. Sposób oceny jest przepraktykowany w Radzie LGD przy
ocenie wniosków i w Kapitule przy ocenie podmiotów z systemu DBP. Zofia Pietryka stwierdziła, iż to dobre
rozwiązanie, jeśli chodzi o prace plastyczne – przykład karpie ok. 1 200 szt. W przypadku młodszych dzieci –
przeglądy teatralne. Stwierdziła, że brała udział w pracach komisji i że to jest fajne rozwiązanie, ponieważ
można zrobić krótkie filmiki przedstawień (wcześniej ustalony scenariusz, regulamin). Wyraziła swoją opinię,
że jest to rozwiązanie idealne, gdy biorą udział placówki z różnych miejsc w regionie. Pod warunkiem
przekonania do przekazu. Prezes Inga zaproponowała, żeby dookreślić dokładnie warunku zapisu, ew.
przekazu przedstawienia.
Anna Urbańczyk zaprezentowała wytyczne dot. WIE (na podstawie doświadczeń działań, które prowadziła w
poprzednich latach Zofia Pietryka np. Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy.)
Prezes Inga D-O zaproponowała terminy opracowań do końca roku. Z Sali padły informacje, że będzie to
duże wyzwanie ze względu na rozliczenia związane z końcem roku.
Anna Urbańczyk poinformowała o aktywności grupy ds. akceptacji (prezentacja).
Iwona Grobelna pokazała, na przykładach jakie i dlaczego występują błędy w akceptowanych zasobach.
Ze względu na natłok pracy poproszono członków Rady o wspomożenie pani Magdaleny Kulas – zgodę w
kwestii pomocy wyraziła zgodę Beata Walkowiak.
Anna Urbańczyk poprosiła, aby członkowie obecni na spotkaniu wpisali się na listę osób do akceptacji
zasobów do bloków międzyprzedmiotowych.
Anna Urbańczyk przedstawiła strukturę ośrodków w portalu – na przykładzie Leśnego Kompleksu
Promocyjnego Nadleśnictwa Milicz – prowadzonego przez Annę Zelenay. Zofia Pietryka wyszła z propozycją,

żeby członkowie Rady przyjrzeli się zasobom ośrodków a dokładniej oferty. Wyjaśniła w jaki sposób
prawidłowo umieszcza się zasoby a zwłaszcza ofertę ośrodka.
Odbyła się dyskusja nt. podpisu pod załącznikami. Padło kilka propozycji. Ostatecznie w wyniku głosowania
ustalono kwestię dotyczącą podpisu, który ma być umieszczany pod zasobem.
głosowanie: większość zatwierdziła podpisy – 10 osób za 4 wstrzymało się od głosów.
Zofia Pietryka zauważyła, że osoby umieszczające zasób „wyklikują” w podstawie programowej wszystko,
tymczasem czytając scenariusz pewne elementy są, ale zdarza się, że nie ma w scenariuszu treści z podstawy
programowej.
Następnie wszystkich uczestników spotkania podzielono na 3 grupy i przeprowadzono warsztaty „Oferta
Ośrodka – co powinno być w ofercie?” Na podstawie wytycznych przedstawionych na prezentacji grupy
sporządziły zestawienia, które następnie każda grupa zaprezentowała pozostałym uczestnikom warsztatów.
Na tym spotkanie zakończono.
Program spotkania:
• Nowe podmioty w Programie - przedstawienie
•

Organizacja regionalnych konkursów sieciujących – zasady

•

Omówienie aktywności członków grupy ds. akceptacji zasobów

•

Aktualizacja weryfikacji kompetencji – przydział do zatwierdzania zasobów

•

Omówienie problemów związanych z zatwierdzaniem zasobów (doświadczenie grupy, koordynatora)

•

Propozycje nowych zasad akceptacji ofert ośrodka, ścieżki z materiałem edukacyjnym – omówienie
zał. 2 do regulaminu Społecznej Rady

Podsumowanie
wydarzenia pod kątem
realizacji celów

Dokumentacja zdjęciowa
wydarzenia

Zorganizowano spotkanie, w trakcie którego członkowie grupy ds. zatwierdzania
zasobów zapoznali się ze sposobem organizacji WIE – Regionalnych konkursów
sieciujących, omówili sposoby i problemy związane z zatwierdzaniem zasobów,
zapoznali się z nowymi zasadami akceptacji ofert ośrodków, podzielili się swoimi
doświadczeniami.

Materiały/dokumentacja
wydarzenia

Wnioski do dalszych
działań

Prezentacje power-point, Materiały na warsztaty przeprowadzone w trakcie
spotkania „Oferta Ośrodka – co powinno być w ofercie?”, Regulamin Społecznej
Rady na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy, załączniki do regulaminu zał. 1 Zasady
aktywności podmiotów w Programie, zał.2 Zasady zatwierdzania zasobów w
serwisie, zał. 3 Zasady ewaluacji programu.
Potrzeba wprowadzenia zabezpieczeń na portalu w kwestii praw autorskich,
zapisywanie załączników w pdf z logo programu Edukacja dla Doliny Baryczy i
znakiem wodnym.
Podpisywanie opracowań umieszczanych na portalu.

