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                                                                                                                                  ZAPROSZENIE 

 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 

serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej 

„Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000” 

organizowanej w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli, edukatorów, właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną 

przyrody i edukacją ekologiczną. W szczególności zapraszamy osoby z gmin: Szczawnica, Czorsztyn, 

Krościenko, Ochotnica Dolna, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, 

Krynica Zdrój, Łącko, Łapsze Niżne i okolic zainteresowane rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa 

w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pieniny, Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce                     

w Szczawnicy, Niedzica. 

 

Celem Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz 

praktycznych umiejętności z zakresu: 

 funkcjonowania przestrzeni wiejskich;  

 pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dla 

dzieci i młodzieży; 

 ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze 

(turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne); 

 zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji 

przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.  

 

W ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbędą się trzy kilkudniowe 

spotkania w następujących terminach: 

23-24.03.2015  - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000; 

17-18.04.2015  - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego,  

                           narzędzia edukacji ekologicznej; 

10-12.07.2015 - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne,            

ogólnoprzyrodnicze 
 

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w 3 spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się  

w Gospodarstwie Agroturystycznym „Biała Woda”  (Jaworki, ul. Biała Woda 44, 34-460 Szczawnica).  
Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej 

potrzeby także nocleg.  
 

*W celu zgłoszenia udziału w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 należy przesłać do 18.03.2015 formularz 

zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów: 

- drogą elektroniczną: e-mail: wojciechfundacja@gmail.com 

- faksem: 012 631 57 30 

- pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków 

Więcej informacji można uzyskać  pod nr  012 631 57 31 

Formularze dostępne są na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w szkole”.  Liczba miejsc na warsztatach jest 

ograniczona. Kwalifikacja dokonywana będzie według regulaminu dostępnego na stronie www.natura2000.fwie.pl. Osoby 

zakwalifikowane będą powiadamiane telefonicznie lub mailowo. 

http://www.natura2000.fwie.pl/
http://www.natura2000.fwie.pl/

