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Od lat polski system gospodarki odpadami przechodzi zmiany, których celem jest uzyskanie określonych przez UE
poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Nie będzie to możliwe, bez odpowiednio przygotowanego do tego zadania
społeczeństwa. Na dobrym poziomie organizowana jest edukacje ekologiczna dla dzieci. Tak dobrze nie jest już w przypadku
osób dorosłych, które faktycznie odpowiadają za odpady w swoich domach.
Jak zatem skutecznie prowadzić edukację odpadową wśród dorosłych i młodzieży? Jak dostosować narzędzia komunikacji
z mieszkańcami do lokalnych uwarunkowań i zasobności gminnego portfela? – m.in. na tego typu pytania ma dać odpowiedź
organizowane przez nas szkolenie. Mamy nadzieję, że warsztatowa formuła tego spotkania będzie sprzyjała wymianie wiedzy
i doświadczeń na tym polu, a zdobyte umiejętności pozwolą na praktyczne wdrożenie działań ekoedukacyjnych na lokalnym
gruncie.

PROGRAM ©*

18 września 2018 (wtorek), WTC Poznań
10:00

Otwarcie szkolenia

10:15

Warsztaty: Różnorodność grup odbiorców szansą na prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej
I warsztat: młodzież i dorośli (14-25 lat)
II warsztat: dorośli (26-40 lat)
III warsztat: dorośli (41-60 lat)
IV warsztat: seniorzy (60+)
Dialog społeczny gwarancją sukcesu w uświadamianiu
Marek Matkowski
lokalnej społeczności – znaczenie uczestnictwa
MBM Business Consulting
(współdecydowania) mieszkańców w zakresie realizacji
inwestycji i organizacji systemu gospodarki odpadami
w gminie
Jak rozmawiać z mieszkańcami gmin – narzędzia
Dawid Abramowicz
współpracy i kanały komunikacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

11:00

11:20
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11:40

12:20

„Nie zaśmiecaj swojego sumienia!” - rola Kościoła w
edukowaniu społeczeństwa na rzecz właściwego
postępowania z odpadami
Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów –
doświadczenia, wnioski, plany
Pytania

12:30

Przerwa na kawę

13:00

Zaangażowani Młodzi Duchem i Bierni Oczekiwacz.
Seniorzy a edukacja ekologiczna – spójrzmy prawdzie w
oczy!
Edukacyjne aspekty grywalizacji, czyli motywacja do
działania poprzez wprowadzenie elementów gry
Jak przeprowadzić skuteczną edukację mieszkańców w
zakresie gospodarki odpadami – działania a efekt

12:00

13:20
13:40

14:10
14:30
14:40

ks. Adam Sikora
Kuria Metropolitalna w Poznaniu
Krzysztof Piasek*
Związek Międzygminny OBRA

Magdalena Sułek-Domańska
ENERIS Ochrona Środowiska
Wojciech Wiecki
I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Paweł Szadziewicz
Katarzyna Terek
Ekorum
Anna Majewska
NFOŚiGW

Środki finansowe na działania związane z edukacją
ekologiczną
Pytania
Panel
Doświadczenia w prowadzeniu edukacji ekologicznej:
 Aneta Stawicka, REKOPOL O.O.
 Anna Kozera-Szałkowska, PlasticsEurope Polska
 Magdalena Sułek-Domańska, ENERIS Ochrona Środowiska
 Tadeusz Pokrywka, REKARTON

15:10

Podsumowanie warsztatów

15:20
15:30

Pytania, zakończenie szkolenia
Lunch
* w trakcie potwierdzania

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Program stanowi własność intelektualną firmy EKORUM.
Żaden fragment programu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.
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