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Kompleksowa oferta działań CIEE na rok szkolny 2018/2019 

 

Szanowni Państwo, nauczyciele, edukatorzy! Przygotowaliśmy dla Państwa kilka propozycji 

na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Informacji 

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku i liczymy, że nasze propozycje znajdą się w Państwa 

planach edukacyjnych na najbliższe 10 miesięcy. 

Dzięki realizacji przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych projektu „EDUKACJA 

DLA PRZYRODY” otworzymy dla Państwa nową salę edukacyjną. Z tej okazji zaprosimy 

na wiele wydarzeń edukacyjnych. 

Zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań, odwiedzania nas… Szczegółowe informacje znajdą 

Państwo na stronie www.ciee-gda.pl, na naszym profilu na Facebooku. 

 

Konkursy 

Udział w konkursach to nie tylko „walka o nagrody”, lecz przede wszystkim kształtowanie 

umiejętności poszerzania wiedzy, współpracy w grupie i dzielenia się obowiązkami.  

To także doskonalenie trudnej sztuki prezentacji wiedzy, osiągnięć i logicznego myślenia.  

Bęc jabłkiem w głowę (XVIII edycja) - interdyscyplinarny konkurs dla uczniów z Gdańska, 

Sopotu, Gdyni, Rumii oraz Gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański. Terminarz: październik 2018 

- marzec 2019 

 Październik 2018 – ogłoszenie konkursu 

 30 listopada 2018 r.- przesłanie karty zgłoszenia do CIEE  

 03 grudnia 2018 – 29 marca 2019 r. -  prezentacje półfinałowe w siedzibie CIEE lub w Centrum Nauki 

EXPERYMENT w Gdyni 

 Kwiecień 2018 - finał konkursu 

Znani i nieznani ptasi sąsiedzi – XV edycja konkursu plastycznego adresowanego 

do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Terminarz: marzec 

– czerwiec. 

 

Akcje i przedsięwzięcia 

Najważniejszym plenerowym przedsięwzięciem edukacyjnym przygotowywanym przez 

CIEE jest piknik Bioróżnorodność – poznaj by zachować!  W maju 2019 r. planowana jest 

XI edycja tej edukacyjnej akcji plenerowej. Na blisko 50 stoiskach w atrakcyjny 

i niekonwencjonalny sposób będzie można poszerzyć wiedzę o bioróżnorodności.  

Kto z karmnika ziarno wyjada? – cykliczna akcja edukacyjna łączącą propagowanie 

właściwych postaw związanych z dokarmianiem dzikich zwierząt  z obrączkowaniem ptaków 

przy karmniku TPK/CIEE. 
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Nauczyciele i edukatorzy mogą ponadto liczyć na:  

Wspieranie merytoryczne i rzeczowe edukacyjnych inicjatyw prośrodowiskowych 

Organizując konkurs międzyszkolny o tematyce przyrodniczej można się do nas zwrócić 

z prośbą o przekazanie książek i drobiazgów na nagrody dla laureatów. 

Warsztaty 

Oferujemy prowadzenie (po telefonicznym/mailowym ustaleniu szczegółów) warsztatów 

stacjonarnych (od listopada w rozbudowanej siedzibie CIEE) oraz terenowych. 

Tematy są opublikowane na stronie w zakładce „Oferta edukacyjna”. 

Szkolenia 

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty stacjonarne i terenowe dla nauczycieli i edukatorów 

przyrodniczych. Oferta pojawia się w aktualnościach na stronie internetowej. 

W pierwszym semestrze planujemy następujące warsztaty: 

 Zmiany klimatyczne i odnawialne źródła energii 

 Zimowa lekcja w naturze 

Księgozbiór 

Zachęcamy do korzystania na miejscu z księgozbioru CIEE. Jego zasoby są udostępnione 

na naszej www.   

Spotkania czwartkowe 

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 16.00 odbywają się spotkania dorosłych miłośników 

ekologii. Zapraszani specjaliści podczas spaceru lub prelekcji poruszają istotne i aktualne 

zagadnienia przyrodnicze. To dobra okazja dla nauczycieli do poszerzenie wiedzy 

i wzbogacenie warsztatu. 

 

Działalność Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku funkcjonującego 

w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych jest realizowana dzięki dofinansowaniu 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku. 
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