KONFERENCJA INAUGRUJĄCA projekt „Program Edukacji Regionalnej i
Przyrodniczej dla Doliny Baryczy”
Sprawozdanie z konferencji inaugurującej
Termin wydarzenia

21.10.2014r.

Miejsce wydarzenia

Milicz, Kreatywny Obiekt Multimedialny, ul. Dąbrowskiego 3

Cel wydarzenia

Celem konferecji było przedstawienie realizacji projektu, podpisanie umów o
współpracy partnerskiej, konsultacja z partnerami projektu na temat: sposobów
monitoringu, badań, certyfikacji oraz tworzeniu i zadaniach rady programowej
projektu, przedstawienie założeń do tworzenia Programu “Edukacji dla Doliny
Baryczy”

Partnerzy wydarzenia

Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia”

Uczestnicy wydarzenia

Dyrektorzy szkół, koordynatorzy szkolni, przedstawiciele samorządów,
dyrektorzy, nadleśniczy, prezesi, właściciele ośrodków edukacji ekologicznej.

Liczba uczestników
wydarzenia

104

Opis wydarzenia (jeżeli wydarzenie trwało dłużej niż jeden dzień prosimy opisać każdy dzień)
21 października 2014 odbyła się konferencja, na której podsumowano 10 miesięcy pracy nad Projektem
Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Omówiony został przebieg realizacji projektu, podpisane umowy o
współpracy partnerskiej, zebrani uczestniczyli w panelu dyskusyjnym dotyczącym certyfikacji, ewaluacji
projektu, tworzeniu rady programowej, wzięli udział w prezentacji kreatywnej oferty edukacyjnej oraz
zwiedzali wystawę przygotowaną w ramach Dni Karpia „Rybołowy”.
Przebieg konferencji:













Podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY
Prezentacja planowanych narzędzi/ pomocy edukacyjnych, zasady zakupu i dystrybucji wyposażenia szkół i
ośrodków edukacyjnych
Pilotaż oferty ośrodków w ramach Dni Karpia 2014
Prezentacja portalu edukacyjnego Edukacja dla Doliny Baryczy
Omówienie w grupach (gminami) elementów programu: ewaluacja – badania zewnętrzne i wewnętrzne,
jak zwiększyć, zapewnić aktywność szkół, ośrodków w Programie, propozycje wspólnych działań, rola
samorządów w tworzeniu Programu, zasady certyfikacji
Podpisanie umów ze szkołami
Prezentacja kreatywnej oferty edukacyjnej,
Zwiedzanie wystawy Rybołowy
Podsumowanie warsztatów
Powołanie Rady Programowej Programu Edukacja dla Doliny Baryczy
Co u naszych partnerów – działania w projekcie Dolnośląskiej Krainy Karpia
Dyskusja

Podsumowanie
wydarzenia pod kątem
realizacji celów

Wnioski do dalszych

Cel konferencji został osiągnięty, zarówno dyrektorzy, koordynatorzy szkół
przedstawiciele gmin i ośrodków dowiedzieli się o przebiegu projektu oraz
końcowych założeniach, które będą kontynuowane w celu stworzenia Programu
„Edukacja dla Doliny Baryczy”. Zaproponowano też nazwiska uczestników do
rady programowej oraz wyznaczono zadania jakie stoją przed radą programową.
Podpisane umowy zobowiązują do wyposażenia szkół i ośrodków w zamówiony
sprzęt, narzędzia edukacyjne wg harmonogramów. W panelu dyskusyjny zostały
sformułowane założenia monitoringu oraz zadania rady programowej, która

działań

Dokumentacja zdjęciowa
wydarzenia

będzie wyznaczała zasady certyfikacji partnerów projektu, dbała o wiarygodność
serwisu edkacyjnego, tworzyła perspektywy edukacji regionalnej, dbała o rozwój
i przebieg regionalnych konkursów, wydarzeń edukacyjnych dotycząch edukacji
regionalnej i przyrodniczej.

