
 

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze, 

Rozpoczynając nowy rok szkolny placówki oświatowe przygotowują programy 
profilaktyczno-wychowawcze, zaś nauczyciele, wychowawcy, Rady Rodziców planują  
wycieczki i warsztaty dla społeczności szkolnej. Aby Państwu ułatwić zadanie oferujemy  
gotowe i sprawdzone propozycje w tym zakresie.  

W związku z tym DODN Filia w Jeleniej Górze zaprasza  na bezpłatną konferencję pt.  

”ŁYŻECZKA MIODU – EDUKACJA W PLENERZE”,  

która odbędzie się 15.09.2022r w godzinach 12.00 – 16.00  
w jeleniogórskiej filii przy ulicy 1 Maja 43 (dojazd od ulicy Kilińskiego). 

Dziesięć osób, które jako pierwsze  odeślą zgłoszenie stacjonarnego udziału  
w konferencji otrzyma upominek. 

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, jaką rolę odgrywają pszczoły w życiu człowieka, 
jakie są rodzaje miodów, jaki miód wybrać dla siebie oraz jak uczestniczyć w zajęciach 
warsztatowych prowadzonych  przez znakomitego gawędziarza, pszczelarza i warsztatowca.  

Następnie zostaną zaprezentowane ciekawe, atrakcyjne i niesamowite miejsca na wycieczki   
i zajęcia edukacyjne w plenerze. Znakomity przewodnik sudecki zaprosi na niepowtarzalne 
wycieczki dla dorosłych i dzieci,  zaproponuje gry i zabawy terenowe.  

Czy wiedzą Państwo, że zamek Wleń jest najstarszym zamkiem średniowiecznym w Polsce? 
Zaprezentujemy propozycje warsztatów w ramach edukacji ekologicznej i kulturowej             
w Zagrodach Edukacyjnych oraz propozycje zajęć terapeutycznych onoterapii/animaloterapi. 

Przedstawiona zostanie oferta Muzeum Przyrodniczego. Zdrojowy Teatr Animacji  opowie  
o ciekawych spektaklach teatralnych i przygotowywanych warsztatach dla nauczycieli              
i uczniów. Wydawnictwo Ad Rem i Biblioteka Pedagogiczna zasugerują   w jakich książkach  
szukać ciekawych inspiracji i podpowiedzi. Dowiemy się jak robić bryły przestrzenne bez 
użycia drukarki 3D, a jedynie za pomocą długopisów 3 D.  

W dalszej części konferencji  zaprosimy Państwa na spacer po pięciolinii. W utworach 
muzycznych zwiedzimy Paryż, kraje anglojęzyczne oraz wypłyniemy parostatkiem w piękny 
rejs. Przecież tyle słońca w całym mieście, nie widziałam tego jeszcze, popatrz…… Nie może 
się obejść bez wspólnego zaśpiewania kilku znanych i lubianych piosenek z wykorzystaniem 
śpiewnika „Zaśpiewaj z nami – znane i lubiane”. 

Po części prezentacyjnej (prezentacje i koncert) zapraszamy do udziału w spotkaniach             
z ciekawymi ludźmi na stoiskach edukacyjnych. Każdy Uczestnik otrzyma  materiały 
edukacyjno-promocyjne.  Dodatkową atrakcją będzie możliwość samodzielnego zrobienia 
saszetki z zapachem lawendy,  bukietu/obrazu jesiennego na stoisku warsztatowym             
by z pięknym zapachem , obrazem lub bukietem wrócić do domu. 



Na konferencję zapraszamy  

 dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, aby mieli możliwość zaplanowania 
atrakcyjnych wycieczek i warsztatów;   

 rodziców, aby zainspirować wyprawę z rodzinną,  a w konsekwencji wybrać ciekawe 
miejsca na wycieczkę;  

  społeczność lokalną, aby poznała niesamowite miejsca najbliższej i dalszej okolicy. 
Przygotowaliśmy dla Państwa następujące stoiska i wystąpienia przedstawicieli: 

Pasieka Doliny Bobru w Dziwiszowie, Karkonoska Informacja Turystyczna, Biuro Podróży 

DISCOVER, SILESIA, Muzeum Przyrodnicze, Zdrojowy Teatr Animacji, Sieć Zagród 

Edukacyjnych, Wydawnictwo AD Rem, EI System, Farma „Ośla Dolina” w Głębocku 

Ramowy program konferencji 

11.30 – 12.00    Rejestracja Uczestników 

12.00 – 12.05   Otwarcie konferencji Dyrektor DODN dr Jolanta Horyń 

12.05 – 12.20                Rola pszczoły w utrzymaniu gatunku ludzkiego przy życiu 

12.20 – 13.50                Prezentacje wystawców 

13.50 – 14.00    Przerwa 

14.00 – 14.30        Spacer po pięciolinii - koncert 

14.30 – 16.00    Spotkania z ciekawymi ludźmi na stoiskach; warsztaty jesienne 

Czy warto przyjść na konferencję? Trzeba przyjść, zapraszamy, naprawdę warto. 
Tak więc do zobaczenia. 

Konferencja  odbędzie się w dwóch opcjach: stacjonarnie – K04/JG oraz zdalnie na 
platformie Teams K04-Z/JG. 

Bardzo prosimy o wybranie opcji dogodnej dla Państwa, wypełnienie  odpowiednego 
formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i odesłanie go do 13.09.2022r do godziny 13.00 
na adres: dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl 

lub poprzez link: 
https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=20882                                                                              
              przycisk LOGOWANIE/REJESTRACJA obok wyświetlonej daty szkolenia  

Ww informacja dotyczy nauczycieli, pozostałych uczestników spotkania proszę o zapisy 
telefoniczne. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Uczestnicy szkolenia zdalnego dostaną dostęp do platformy najpóźniej do środy 
14.09.2022r na podany adres mailowy.Szczegółowych informacji udzielają: 
Bogusława Bogucka nauczyciel konsultant DODN Filia w Jeleniej Górze; tel. 508 690 912 
bogusława.bogucka@dodn.dolnyslask.pl 
Marta Markiewicz – Dział Organizacji Szkoleń; tel. 508 690 953, 
dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl 

 
 

 

 

mailto:dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl
https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=20882
mailto:bogusława.bogucka@dodn.dolnyslask.pl
mailto:dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl

