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ANKIETA DIAGNOZUJĄCA OŚRODKI EDUKACJI POZASZKOLNEJ
w ramach PROGRAMU edukacji regionalnej i przyrodniczej w Dolinie Baryczy.
Szanowni Państwo, dyrektorzy, edukatorzy, koordynatorzy działań ośrodków edukacji pozaszkolnej z
obszaru Doliny Baryczy1 zapraszamy do wypełnienia ankiety a tym samym przystąpienie do projektu2,
którego celem jest opracowanie interdyscyplinarnego PROGRAMU edukacji regionalnej i
przyrodniczej dla Doliny Baryczy.
Do współpracy zapraszamy wszystkie podmioty, które tworzą lub planują utworzyć stałą/cykliczną
ofertę edukacyjną dla szkół w szczególności:
Ośrodki pozaszkolne/istniejące i zakładane (lista jest otwarta) :
•
•
•
•

Ośrodki edukacji pozaszkolnej i wypoczynku, funkcjonujące jako jednostki organizacyjne j.s.t
Leśne Kompleksy Promocyjne przy Nadleśnictwach
Organizacje pozarządowe prowadzące stałą ofertę edukacyjną lub projektową o cyklicznym
charakterze
Podmioty gospodarcze

Prosimy o wypełnienie do 17.02.2014 r. ankiety przez osoby zaangażowane w funkcjonowanie lub
planowanie działań ośrodka. Jest bardzo ważne by informacje pochodziły od osób zaangażowanych
w tworzenie oferty.
W oparciu o materiały stworzone podczas spotkań, zostaną zidentyfikowane potrzeby i opracowane
treści oraz narzędzia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie regionalizmu i szeroko
rozumianej przyrody.
1. W jaki sposób ośrodek realizuje tematykę związaną z edukacją regionalną i przyrodniczą w
Dolinie Baryczy? Jeżeli realizuje, prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli.
Formy działań

Tematyka

zakres

Odbiorcy grupa
jeśli uczniowie to
/poziom
nauczania/klasa*

Wymień wykorzystane do
zajęć
Materiały
Sprzęt

Programy
edukacyjne
Zajecie na
zamówienie
Konkursy
Warsztaty
Wycieczki po
regionie
Inne/jakie
*prosimy o wskazanie grup odbiorców np. turyści indywidualni, rodziny z dziećmi, biznes, grupy zorganizowane oraz jeśli
dotyczy to zajęć dla szkół przypisanie form działań z każdego z etapów nauczania tj : przedszkola, sz. podst. I-III, IV-VI,
gimnazjum, szkoła średnia (np. wycieczka poznajemy ptaki – - przedszkole itp.)

2.

1

Które z wymienionych form z powyższej tabeli są najlepiej oceniane przez odbiorców? Prosimy wymienić i
krótko uzasadnić:

gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów Przygodzice Sośnie, Twardogóra, Żmigród i Powiat Milicki
Projekt realizowany w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego PO Ryby 2007-2013,
Oś 4
2
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
...............................................................................................
3.

Czy ośrodek współpracuje ze szkołami z regionu Doliny Baryczy ?

Podmiot

Nazwa podmiotu

W jakim zakresie i
formie

Czy były
ograniczenia/problemy
związane ze skorzystaniem
z oferty? Jeśli tak to jakie ?

Przedszkola
Sz. Podst. I-III
sz. Podst. IV -VI
Gimnazjum
Szkoła średnia
Ośrodki specjalne
Seniorzy
Inne

4.

W jakim stopniu opracowanie spójnego PROGRAMU edukacji regionalnej i przyrodniczej bazującego na
specyfice obszaru Doliny Baryczy jest wg Państwa potrzebne.

( proszę zaznaczyć na skali od 0 do 5, największe )
0

5.

1

2

3

4

5

Jakie narzędzia edukacyjne w ramach Programu edukacji regionalnej i przyrodniczej w Dolinie Baryczy
powinny zostać opracowane i przygotowane?
Jakie przygotować
Rodzaj narzędzia
Tak/Nie

Scenariusze zajęć
Gry tematyczne
Karty pracy
Publikacje/opracowania
Plansze
Filmy

Propozycje
tematyki/zastosowania

Materiały posiadane
jakie?

ile?
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Zdjęcia
Materiały dźwiękowe
Modele
Mapy
Ścieżki przyrodnicze
Ogródki tematyczne ( np.
rośliny przyjazne ptakom,
zioła, rodzime gatunki roślin )
Portal internetowy jako zbiór
wiedzy , materiałów
merytorycznych , miejsce
aktualnej wymiany myśli
dobrych praktyk, aktywizujący
i budujący tożsamość
mieszkańców obszaru w
każdym wieku
inne/jakie

6.

Jaką bazę (sprzęt, pomoce dydaktyczne ) wykorzystywane do prowadzenie zajęć ośrodek posiada i jakie sią
potrzeby w tym zakresie?
Baza
Posiada
Liczba
Potrzebuje
Liczba
Mikroskopy
Sprzęt optyczny
lornetki lunety
Zestawy badawcze
typu skrzynka ekobadacza
Komputer do
wykorzystania
przez nauczycieli
Rzutnik
DVD z
nagłośnieniem
Tablica
interaktywna
Telewizor
Kamera
Aparat
fotograficzny
Jakie/ inne

7. Metryczka.
Nazwa ośrodka
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Adres
Strona www/ e-mail
Dyrektor/ osoba odpowiedzialna
Liczba edukatorów
Ewidencja :
Lata

Dotychczas skorzystało z oferty ośrodka (ilość osób)
Grupy z placówek oświatowych:
Przedszkola, szkoły, ośrodki
szkolno-wychowawcze, itp

Grupy/osoby pozostałe (seniorzy,
kliencie indywidualni itp.)

2009
2010
2011
2012
2013
Planowana liczba odbiorców oferty
2014
2015
8. Osoba/ by zainteresowane udziałem w projekcie i praca nad PROGRAMEM.
Imię i nazwisko

3

Email

telefon

Nauczany przedmiot

Jeżeli będzie więcej zainteresowanych prosimy o poszerzenie tabeli.
9.

Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko

4

Email

telefon

Nauczany
przedmiot

Data wypełnienia
ankiety

Wypełnienie i przesłanie ankiety jest traktowane jako gotowość przystąpienia ośrodka do
projektu/ PROGRAMU edukacji regionalnej i przyrodniczej dla Doliny Baryczy.
…………………………………………………………………………
Data i podpis Dyrektora/osoby odpowiedzialnej

33

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu.
Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych, ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie „Partnerstwo
dla Doliny Baryczy” w ramach informacji o działalności Stowarzyszenia i jego organów realizacji projektu poprzez publikowanie, utrwalanie
i powielanie zdjęć zamieszczanych w serwisach internetowych i publikacjach.
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Wypełnioną ankietę prosimy przesłać e-mail partnerstwo@nasza.barycz.pl
do dnia 17.02.2014r. Osoba do kontaktu p. Iwona Grobelna tel. 693 104 690
Podpisane ankiety prosimy zabrać na spotkania warsztatowe dla ośrodków.
Informacje z ankiet zostaną wykorzystane do przygotowania materiałów zaprezentowanych na
spotkaniach z liderami i zainteresowanymi włączeniem się w opracowanie programu
zaplanowanych na marzec i kwiecień 2014 r.

Termin
03.03.2014
(poniedziałek)
Godz. 10.00

Miejsce
Sala konferencyjna
w Nadleśnictwie
Milicz

07.05 2014 ( środa)
Godz.10.00

Centrum Edukacji
Ekologicznej przy
PCEiPP w Miliczu,
ul. Trzebnicka 4b
(sala konferencyjna)

31.05- 01.06.2014
sobota –niedziela

Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w
Krośnicach, ul.
Sanatoryjna 19,

13-16 października
2014

Ośrodki i Podmioty
zajmujące się
edukacją
regionalną i
przyrodniczą

Proponowany zakres tematyczny seminarium
Dobre praktyki w obszarze regionalnej i przyrodniczej
oferty edukacyjnej.
Spójność działań podejmowanych przez OEPS (Ośrodki
Edukacji Pozaszkolnej) z celami kształcenia nowej
podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (NPP
PP)
Diagnoza i identyfikacja potrzeb ośrodków i osób
związanych z edukacją ekologiczną i regionalną
Budowanie oferty ośrodków (organizacja działań ośrodka,
aspekty dydaktyczne i metodyczne oferty zajęć EEiR dla
różnych grup odbiorców.
Opracowanie systemowych narzędzi wsparcia
prowadzenia spójnej edukacji regionalnej i ekologicznej
Źródła finansowania działalności
2- dniowa konferencja i objazd istniejących Ośrodków i
Podmiotów zajmujących się edukacją regionalną i
przyrodniczą

Pilotaż programu w ramach Dni Karpia

