
 

Szkolenia warsztatowe „Zasoby przyrody’’ 

      Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy ZODR w Barzkowicach 

przeprowadził w dniach 01.10 – 25.10.2018 r. szkolenia warsztatowe pt. „Zasoby przyrody’’. 

Łącznie w szkoleniu wzięły udział 582 osoby. Zadanie było współfinansowane przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

     W warsztatach uczestniczyły przedszkola i szkoły podstawowe z województwa 

zachodniopomorskiego. Zajęcia były realizowane w oparciu o istniejące na terenie 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego obiekty edukacyjne – oczyszczalnia 

ścieków „Ogrody Odnowy’’ oraz Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny. Uczestnicy zapoznali 

się z technologią oczyszczania ścieków, która łączy najnowsze osiągnięcia inżynierii 

ekologicznej z tradycyjną metodą oczyszczania. Dzięki Ogrodowi Biosurowcowemu 

dowiedziały się, które biosurowce mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, 

zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne. 

Celem przeprowadzonych zajęć był wzrost świadomości w zakresie znaczenia 

odnawialnych źródeł energii poprzez pokazanie sposobu wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych i praktycznego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii wiatru i słońca. 

Jednym z rezultatów uczestnictwa dzieci w zajęciach jest poszerzenie wiedzy na temat 

pszczół. W ramach ścieżki „W przyjaźni z pszczołami’’ dowiedziały się one, jak ważną częścią 

ekosystemu są pszczoły, które jako zapylacze roślin stanowią niezbędny element w procesie 

produkcji  żywności. 

       W  wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci podniesienia 

poziomu wiedzy ekologicznej wśród osób objętych programem. Dzięki dofinansowaniu przez 

WFOŚiGW zostały wydrukowane zeszyty ćwiczeń pt. „Zasoby przyrody’’, znaczki „Przyjaciel 

Przyrody’’ oraz zakupiono ekologiczne torby bawełniane. 

          Program zrealizowany w ramach warsztatów „Zasoby rolnictwa’’ został pozytywnie 

odebrany przez wszystkie dzieci oraz grono pedagogiczne. 

Zainteresowanie odwiedzających ma dla nas ogromne znaczenie. Jesteśmy dumni                           

z faktu, że możemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z najmłodszymi. 

 

 

 

  



 

Fot.1. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – zajęcia w sali

                         
Fot.2. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – zajęcia w sali 



                         
Fot.3. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” 

 

    Fot.4. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” 



                         
Fot.5. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – ścieżka edukacyjna „W przyjaźni z pszczołami”                                                         

                         
Fot.6. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny  



 

Fot.7. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny 

                          
Fot.8. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny 

 



 

Fot.9. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – zajecia w sali 

 

                          
Fot.10. Uczestnicy szkoleń  „Zasoby przyrody” – zajęcia w sali 



 


