
 

Wizyta delegacji z Niemiec podczas warsztatów „ABC Rolnictwa” 

  

 We wtorek 19 września br. podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci                                      

„ABC Rolnictwa” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

odwiedziła delegacja z Niemiec. Gościli u nas: Pan Sven Saeger Dyrektor Deutsch – Polisches 

Regionalzentrum des Bauernverbandes Uecker – Randow e.V. w Pasewalku i Pani Astrid 

Grün Kierownik Projektu „ Pozaszkolny Program Nauki- Rolnictwo”.  Oferta Barzkowickiego 

Ośrodka Edukacji Ekologicznej skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, a zwłaszcza  

klas I- III oraz dzieci przedszkolnych. Program realizowany jest poprzez zajęcia plenerowe oraz 

warsztaty dydaktyczne, podczas których uczniowie zapoznani zostają z głównymi 

zagadnieniami dotyczącymi wsi i rolnictwa, pracami na roli wyznaczonymi przez pory roku, 

wzajemnych relacji i oddziaływań rolnictwa na środowisko naturalne i wpływu człowieka                                    

na ochronę środowiska. W ramach zajęć uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie 

zeszytów ćwiczeń „ABC Rolnictwa”, odwiedzają gospodarstwo rolne, oglądają rośliny                              

w Ogrodzie Biosurowcowym oraz zwiedzają oczyszczalnię ścieków „ Ogrody Odnowy” wraz 

z elektrownią wiatrową. 

Realizacja programu ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu rolnictwa, ekologii                             

i ochrony środowiska, podniesienie świadomości ekologicznej, jak również wzbudzenie 

poczucia odpowiedzialności za czystość, stan i estetykę swojego najbliższego otoczenia. 

Niezwykle istotnym jest fakt, że uczestnicy warsztatów mają niebywałą okazję, by zrozumieć, 

iż są cząstką natury i sami mogą wpływać na jej stan.  

Goście z Niemiec razem z grupą 28 dzieci z niepełnosprawnością ze Szkoły Specjalnej 

w Stargardzie brali udział w zajęciach plenerowych i aktywnie uczestniczyli w warsztatach 

edukacyjnych podczas zajęć na sali wykładowej. Wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa  

w organizowanym przez BOEE programie i zadeklarowali, że niektóre rozwiązania mogą 

zostać zaadaptowane do realizacji niemieckiego projektu pn. „Pozaszkolny Program Nauki – 

Rolnictwo”. Współpraca nawiązana ze stroną niemiecką z pewnością przełoży się w przyszłym 

roku na wyjazdy dzieci ze szkół z województwa zachodniopomorskiego na warsztaty                               

do Pasewalku. 

 

 



     

                  Fot.1. Od lewej Pani Agnieszka Barszcz – pracownik ZODR w Barzkowicach,                           

Pan Sven Saeger - Dyrektor Deutsch – Polisches Regionalzentrum des Bauernverbandes Uecker – 

Randow e.V. w Pasewalku, Pani Astrid Grün Kierownik Projektu „ Pozaszkolny Program Nauki- 

Rolnictwo” oraz Pani Tłumacz 



                          

Fot.2. Uczestnicy warsztatów „ABC Rolnictwa”-                                                                        

uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie

                     

Fot.3. Przejażdżka wozem na pastwisko – zajęcia plenerowe w gospodarstwie               



                    

Fot.4. „Ogrody Odnowy”- naturalna oczyszczalnia ścieków

 

Fot.5. Pani Anna Hnat – pracownik ZODR  podczas wykładów                                                           

w „Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym” 



 

Fot.6. Wizyta w „Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym”-  w tle Pani Astrid Grün  


