PROGRAM II FORUM
EDUKACJA dla Doliny Baryczy
13.00 – 13.45 – Rejestracja uczestników Forum – I piętro przed stołówką szkolną
13.00 – 14.00 – Obiad (stołówka szkolna), serwis kawowy
14.00 – 14.45 – Otwarcie forum. Jak i przez kogo realizowany jest Program EDUKACJA dla

Doliny Baryczy? O co chodzi w interdyscyplinarności edukacji dla Doliny Baryczy.
BLOK I – FORUM DOŚWIADCZEŃ
15.00 – 16.00 – Interdyscyplinarność w edukacji o regionie Dolina Baryczy
Panele, w formie ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez nauczycieli i edukatorów, podczas których
uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną, zapoznają się z pomocami dydaktycznymi. Wykaz paneli na odwrocie.
Organizacja: Uczestnicy wybierają max. 2 półgodzinne panele. Ilość uczestników do wyczerpania planowanej
ilości miejsc.
Cel: wymiana dobrych praktyk, inspiracja uczestników do nauczania z wykorzystaniem gier, map, puzzli, itp.

16.00 – 16.15 – Przerwa kawowa
16.15 – 17.45 –Realizacja Programu – to się dzieje naprawę. Podsumowanie aktywności.

Plany i zasady wsparcia na lata 2016 – 2022.
Wyróżnienie najaktywniejszych placówek oświatowych i ośrodków edukacji pozaformalnej
realizacjach Program w roku szkolnym 2015/2016. Oznaczenie szkół i instytucji biorących udział w
Programie.
BLOK II – PANELE DYSKUSYJNE
17.45 – 18.30 – Program EDUKACJI dla Doliny Baryczy – korzyści dla wszystkich
Moderowane panele dyskusyjne w formie prezentacji dobrych praktyk .angażujących uczestników do
podzielenia się doświadczeniami służce zidentyfikowaniu dalszych potrzeb.
Organizacja: Uczestnicy wybiorą udział w jednym z paneli
Cel: wymian doświadczeń, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, doradczych, organizacyjnych itp.
1.
2.
3.
4.

Jak skutecznie korzystać z serwisu edukacja.barycz.pl? Doświadczenia koordynatora, nauczycieli, dyrektorów,
organów prowadzących – moderator Anna Urbańczyk
Jak wspierać działania szkoły/ przedszkola za pomocą stowarzyszenia? Jak i gdzie zdobyć pieniądze? –
moderator: Inga Demianiuk-Ozga
Świetlice wiejskie, biblioteki i ośrodki kultury też edukują o Dolinie Baryczy –Jak wykorzystać program i narzędzia
do rozwoju oferty? moderator Iwona Grobelna
Mój program a Edukacja dla Doliny Baryczy –doświadczenia realizacji programów w edukacji formalnej ( awans
zawodowy) edukacji pozaformalnej (specjalizacja ośrodków), wsparciu gminny ( system stypendialny) moderator:
Zofia Pietryka

Termin: 2 września 2016 r. (piątek)
Miejsce : Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, ul. Mikołaja Kopernika 18.
Program Forum: Społeczna Rada na rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy
Organizator: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, edukacja@nasza,barycz.pl
Partner: Gmina Milicz

