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Plan działalności edukacyjnej Nadleśnictwa Przemków na 2020 rok.
1. Nowe obiekty / przedsięwzięcia dotyczące edukacji leśnej.


Stworzenie

dokumentacji

technicznej

adaptacji

budynku

zaplecza

techniczno-

edukacyjnego przy siedzibie nadleśnictwa.


Stworzenie dokumentacji zagospodarowania małą architekturą przeznaczoną na cele
edukacji leśnej fragmentu terenu zielonego przy siedzibie nadleśnictwa.



Rozpoczęcie budowy centrum edukacji leśnej przy siedzibie nadleśnictwa.



Zakup, według bieżących możliwości, nagród na konkursy edukacyjne.

2. Rozbudowa, zagospodarowanie istniejących obiektów.


Konserwacja obiektów na ścieżce dydaktycznej i na miejscach postoju pojazdów.

3. Planowane przedsięwzięcia z zakresu edukacji leśnej (akcje, konkursy, wystawy,
prelekcje, pogadanki, zajęcia terenowe).
3.1 Prelekcje i pogadanki dotyczące spraw związanych z lasem i pracą leśnika, ochroną
przeciwpożarową lasu, ochroną lasu, ochroną przyrody (w tym w ramach sieci
Natura 2000) oraz zasadami zachowania się w lesie.
Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich;
Forma: prelekcje i pogadanki w placówkach edukacyjnych i Nadleśnictwie Przemków
po uprzednim ustaleniu tematyki zajęć, dokonaniu wyboru miejsca i terminu;
Termin: działalność stała;
3.2 Prowadzenie zajęć w lesie (odpowiedz na zapotrzebowanie udostępniania lasu
dla różnych grup wiekowych formalnych i nieformalnych).
Adresaci: wszystkie osoby, które zgłoszą chęć udziału w zajęciach;
Forma: wycieczka pod nadzorem osoby wytypowanej przez Nadleśnictwo po uprzednim
ustaleniu terminu zajęć lub zawody sportowe;
Termin: cały rok;

3.3

Akcja „sadziMY las z Prezydentem” – w biurach wszystkich 430 nadleśnictw LP
w kraju leśnicy będą rozdawać sadzonki chętnym, którzy posadzą drzewka na swoich
działkach czy w ogrodach. Akcja pod patronatem Prezydenta RP. Akcja organizowana w
celu budowania świadomej odpowiedzialności za las, jako wspólne dobro całego
społeczeństwa.
Adresaci: społeczeństwo
Termin: IV- V

3.4 Akcja „Sprzątanie Świata” – także w ramach akcji „SprzątaMY las z Prezydentem”.
Celem „Sprzątania lasu” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie
działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję
i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy
ekologiczne.
Adresaci: uczniowie Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów i Szkół Średnich;
Termin: IV; IX

3.5

Akcja Grabienie liści Kasztanowca- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.
Grabienie

liści oraz ich

likwidacja

w

celu

niszczenia

poczwarek

w/w

owada,

które powodują znaczne uszkodzenia liści, prowadzące do osłabienia drzewa.
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich;
Termin: X-XI;

3.6

Akcja dokarmiania zwierząt w czasie zimy
Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów;
Termin: XI-II;

3.7

Konkurs o tematyce ekologicznej .
Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (przedszkolaki: wiek 4-6 lat
oraz uczniowie klas 1-8)
Termin: III- XII;
Forma: prace plastyczne, fotografia lub inne formy wypowiedzi artystycznej;

3.8 Konkurs wiedzy o lesie.
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych,
Termin: V lub i X- IX;
Forma: drużynowe lub indywidualne zawody w terenie
3.9 Obchody „Dnia Drzewa”
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych,
Termin: 10.X;
Forma: warsztaty, zajęcia w terenie lub gra terenowa;

