
                         

 

Konferencje i warsztaty zostały przygotowane w ramach projektu „Dzika Polska. Lasy pełne życia” 

dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

 

Cykl "Dzika Polska. Lasy pełne życia" jest współfinansowany przez Lasy Państwowe.  

 

Warsztaty metodyczne: 

 

Filmy z serii Dzika Polska. Lasy pełne życia. 
-  wsparciem nauczycieli w rozwijaniu zainteresowao uczniów  

i inspirowaniu młodzieży do samodzielnych badao przyrodniczych 
 
        

Miejsce:  WCIES - Warszawa, ul. Hoża 88, sala konferencyjna (III piętro) 
 
Termin: 08 kwietnia 2011 r. (piątek), w godz. 1400–1700 
                      

PROGRAM 
 
14

00
–14

40
   Film – inspiracją do rozwijania zainteresowao młodzieży  o różnych potrzebach  

                edukacyjnych. 

 Wykorzystanie filmów do pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. –     
                                        E. Zalewska – doradca metodyczny w zakresie biologii m.st. Warszawy 

 Dokumentowanie obserwacji terenowych za pomocą kamery i aparatu  
                                       fotograficznego – Tomasz Kłosowski– fotograf przyrody, prowadzący cykl ”Dzika Polska” 
 
14

40
–16

00
     Filmy z serii Dzika Polska. Lasy pełne życia. inspiracją  dla młodzieży  

                 do samodzielnego poznawania przyrody 
                 

 Projekcja odcinka filmu – Popielate życie. 
               

 Planowanie zajęd lekcyjnych pozalekcyjnych dotyczących różnorodności biologicznej polskich      
 lasów i jej ochrony z wykorzystaniem filmów z serii „Dzika Polska. Lasy pełne  życia” 

                                      U. Depczyk – doradca metodyczny w zakresie biologii m.st. Warszawy, 
                                         K. Mijakowska – doradca metodyczny w zakresie geografii m.st. Warszawy, 
                                         E. Zalewska – doradca metodyczny w zakresie biologii m.st. Warszawy 
 
16

00
 – 16

10
       Przerwa na kawę 

 
16

10
–16

55
     Planowanie samodzielnych badao przyrodniczych prowadzonych prze młodzież. 

 Film z serii „Dzika Polska. Lasy pełne życia” jako teoretyczny wstęp do zajęd terenowych i 
inspiracja do badao przyrodniczych prowadzonych przez uczniów. 

 Planowanie uczniowskich prac projektowych inspirowanych tematyką filmów ww. serii. 
                                         U. Depczyk – doradca metodyczny w zakresie biologii m.st. Warszawy, 
                                         K. Mijakowska – doradca metodyczny w zakresie geografii m.st. Warszawy, 
                                         E. Zalewska – doradca metodyczny w zakresie biologii m.st. Warszawy 

 
16

55
–17

00
      Podsumowanie – Elżbieta Zalewska doradca metodyczny biologii m. st. Warszawa.     

 

 
Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze potwierdzenie pocztą elektroniczną udziału: 
elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl – w załączniku 2  formularz zgłoszeniowy na konferencję  i warsztaty metodyczne. 
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