Nadchodzące wydarzenia

Dalsze informacje i zgłoszenia

W ramach projektu „Nowe Drogi dla Edukacji
Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym Śląsku - projekt
ramowy Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej“
odbędą się w najbliższym czasie następujące
wydarzenia:

DLA OSÓB Z DOLNEGO ŚLĄSKA:

Konferencja doroczna Trójnarodowej Sieci
Edukacji Ekologicznej (niemiecko-polskoczeska)
15.11.2012 w Dreźnie

Magdalena Guła
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum
Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE”
ul. Armii Krajowej 30
59-800 Lubań
Telefon / faks 75 721 55 77
e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl
www.pogranicze-csb.home.pl

Woda ma energię – szkolenie w ramach
modułu edukacyjnego dla przedszkoli
30.11.2012 w Ostritz

Miejsce spotkania w dn. 30.10.2012:
godz. 9.00 przed wejściem głównym
dworca kolejowego w Bautzen (Budziszynie) /
Niemcy
Rathenauplatz 1
02625 Bautzen

Od górnika do żeglarza
Wyjazd studyjny prezentujący
przykłady dobrych praktyk na
Pojezierzu Łużyckim

Możliwość parkowania przed dworcem.

Warunki ramowe:
Spotkanie będzie prowadzone po niemiecku z
tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Organizatorzy
zapewniają wyżywienie i transport autobusem od
Bautzen. Proszę pamiętać o odpowiedniej odzieży.
Spotkanie będzie miało miejsce głównie na zewnątrz.
Wyjazd studyjny odbędzie się w ramach projektu
„Nowe Drogi dla Edukacji Ekologicznej w Saksonii i
na Dolnym Śląsku - projekt ramowy Trójnarodowej
Sieci Edukacji Ekologicznej“.

Wtorek, 30 października 2012
Wyjazd autobusowy z Budziszyna

Zgłoszenie uczestnictwa

Program

Tematyka wyjazdu studyjnego

na wyjazd studyjny „Od górnika do żeglarza...”,
organizowany przez Saksońską Fundację Krajową
ds. Przyrody i Środowiska Naturalnego (Drezno /
Niemcy; www.lanu.de) oraz Stowarzyszenie
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu
Terytorialnego „Pogranicze” (Lubań) ) w ramach
projektu „Nowe Drogi dla Edukacji Ekologicznej w
Saksonii i na Dolnym Śląsku - projekt ramowy
Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej“

9:00

Od górnika do żeglarza – zmiana struktury na
przykładzie regionu Pojezierza Łużyckiego

Uwagi organizacyjne: patrz następna strona
Termin zgłoszeń do 22.10.2012. Później zgłoszenia
przyjmowane są w miarę wolnym miejsc.

Nazwisko, Imię

Nazwa organizacji - firmy/ lub osoba prywatna

Odjazd z dworca kolejowego w
Bautzen (Budziszynie)
Autobus zapewniony przez organizatorów

10:00 Dojazd od Elsterheide i powitanie
Katrin Weiner, LaNU
10:10 Wykład wprowadzający
Dr Alexander Harter,
Lausitzer Seenland gGmbH
Dalszy przejazd autobusem do następujących miejsc:
11:05 Projekt Ochrony Przyrody Pojezierza
Łużyckiego – stan i perspektywy
Dr Alexander Harter
11:45 Projekt Międzynarodowej Wystawy
Budowlanej Fürst-Pückler-Land 2000
bis 2010 (IBA) Pływające Domy
Volker Mielchen, Zweckverband Lausitzer
Seenland Brandenburg
www.zweckverband-lsb.de

Adres

12:30

Kod, Miejscowość

13:45 Projekt IBA „Punkt orientacyjny
Pojezierza Łużyckiego” oraz
zwiedzanie „Zardzewiałego Gwoździa”
Volker Mielchen

Wykonywany zawód

Obiad

15:15 „Terra Nova“ – Świat przeżyć Elsterheide
Anke Meyer, Landschafts-, Nutz- und
Wildtierpflege GmbH www.lnw-gmbh.de

Telefon/Fax

Przerwa na kawę i dyskusja

E-Mail

16:20 Warsztat pokazowy malarstwa
porcelny i szkła, Drewniana Stodoła
Birgitt Pattoka

Podpis

17:00
18:30

Wyjazd do Budziszyna
Przewidywany dojazd do Budziszyna

Pojezierze Łużyckie jest sztucznie powstałym
kompleksem jeziornym w wyniku zatapiania
nieczynnych odkrywek kopalni węgla brunatnego
na Łużycach. W ramach wyjazdu będziemy
zajmować się nie tylko tematyką rekultywacji, ale
przede wszystkim powstałymi przy tym
perspektywami dla ochrony środowiska, rozwoju
regionu i turystyki. Skupimy się szczególnie na
tym, jaki wkład mogą wnieść do tego obszaru
edukatorzy ekologiczni.
Wykład wprowadzający doktora Alexandra Hartera
przybliży nam historię powstania Pojezierza
Łużyckiego oraz aktualny stan i perspektywy
regionu. Dowiemy się z niego o głównych etapach
realizacji i obecnych wyzwaniach Projektu Ochrony
Przyrody Pojezierza Łużyckiego – największego w
Niemczech reprezentacyjnego obszaru
chronionego.
Zwiedzając „Zardzewiałego Gwoździa” (wieża
widokowa) i „Pływające Domy” doświadczymy w
jakim kierunku postępują zmiany, jakie są wizje i
co z tego zostało już zrealizowane oraz jakie są
następne kroki. Szczególną uwagę zwrócimy na
rozwój regionu jako miejsca wypoczynkowego dla
mieszkańców i turystów.
Gospodarstwo rolne Terra Nova („Nowy Ziemia”)
od 1998 roku uprawia rolnictwo ekstensywne na
terenie dawnej kopalni odkrywkowej Spreetal
i stanowi doskonały przykład ochrony krajobrazu
łączącego ochronę przyrody z regionalnym
gospodarowaniem.
Wyjazd studyjny jest skierowany jest przede
wszystkim do edukatorów ekologicznych oraz
nauczycieli. Stanowi on inspirację do własnej,
interdyscyplinarnej i międzynarodowej
edukacji.

