Zajęcia edukacyjne w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w
Szklarskiej Porębie:
Czas trwania jednej części programu „4 x Park” : 3 - 4 godziny. Jest on uzależniony od
wielu czynników: wiek uczestników, zaangażowanie w zajęcia, warunki atmosferyczne. Bazujemy
na aktywnych metodach pracy, w trakcie zajęć uczestnicy realizują zadania wcześniej opracowane i
przygotowane na specjalnych kartach pracy. Zadania obejmują różną tematykę, są zróżnicowane ze
względu na poziom nauczania.
Edukator musi być przygotowany do zajęć: przygotowuje określoną ilość kart pracy, scenariusz
zajęć, pomoce ( kartki papieru, kredki, kartoniki do „Palety kolorów”, liny, etc.). Dysponujemy
sporym dorobkiem w zakresie scenariuszy i kart pracy, ale dbamy o to aby nasze zajęcia nie były
wciąż jednakową sztampą, wymusza to zresztą na nas idea Programu „4 x Park” (uczestnicy
odwiedzają nas 4 razy – za każdym razem otrzymują coś nowego, ciekawego więc chętnie do nas
wracają). Dlatego też przygotowanie do zajęć to także opracowywanie nowych scenariuszy i kart
pracy, poszukiwania ciekawych pomysłów i ich opracowanie w możliwie najbardziej atrakcyjnej
dla dzieci i młodzieży formie.
Po każdych zajęciach następuje ich podsumowanie: staramy się omówić na bieżąco ich przebieg,
zwrócić uwagę na sytuacje nieprzewidziane, trudności i dobre strony. Określamy kierunek pracy w
kolejnym etapie Programu. Pracownik porządkuje dokumentację z zajęć
( karty pracy, zdjęcia). Przy wyjściach terenowych dalszych doliczyć należy jeszcze czas transportu
do Sobieszowa lub Karpacza.
Stałym elementem naszej pracy jest także przygotowywanie prezentacji na określone tematy w
ramach zaproszeń na różne imprezy: konferencje, sympozja. Realizujemy również systematycznie
warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z całego województwa dolnośląskiego (w
ramach współpracy z Kuratorium Dolnośląskim i DODN we Wrocławiu z filią w Jeleniej Górze i
Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego w Złotoryi), które wymagają odrębnego starannego przygotowania. Częścią pracy
edukacyjnej KCEE jest również nadzór nad pracami olimpijskimi z biologii, realizacja programu
„Czym skorupka za młodu nasiąknie czyli jak pokochać przyrodę żeby ona pokochała nas”,
dodatkowo także: przygotowanie i realizacja zadań ujętych we wniosku do WFOŚ i GW
„Karkonoski Park Narodowy naszym skarbem”. Prowadzimy systematyczne 2 kółka przyrodnicze,
współpracujemy z organizacjami: LOP, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem i inne.
Uczestniczymy czynnie w imprezach masowych, których jesteśmy organizatorem lub
współorganizatorem, przygotowujemy wystawy czasowe, współpracujemy z KRNAP.

