P olskie Towarzystwo Tury styczno-Krajoznawcze
Oddział „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 10
99-100 Łęczyca
tel . 603 618 966
nr konta 46 9029 0000 0112 5209 2001 0001

Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
serdecznie zapraszają na warsztaty

Krajoznawstwo 2.0 – nowoczesny wymiar poznawania
Celem warsztatów jest prezentacja nowoczesnych technologii oraz form działania, których
zastosowanie wzmocni kompetencje uczestników w pracy krajoznawczej. Planowane zajęcia
obejmują podstawy krajoznawstwa i wybrane formy działań krajoznawczych, zastosowanie
przekazywanej wiedzy podczas praktycznej realizacji przykładowych aktywności (tworzenie
aplikacji mobilnej oraz krajoznawczych tras na orientację), jak i prezentację dobrych praktyk
(działania własne uczestników szkolenia) oraz dyskusje na temat wykorzystania tych
rozwiązań w codziennej pracy krajoznawczej.
Szkolenie skierowane jest do instruktorów krajoznawstwa, opiekunów szkolnych kół
turystyczno-krajoznawczych, działaczy skupionych przy regionalnych pracowniach
krajoznawczych, a także do instruktorów harcerskich, nauczycieli i zainteresowanych
krajoznawstwem.
Warsztaty odbędą się w dniach 28-30.09.2018 r. w Sierpowie koło Łęczycy. Uczestnicy będą
zakwaterowani w Hotelu 105 w Sierpowie (www.hotel105.pl, Sierpów 1A, 95-035
Ozorków).
Odpłatność za uczestnictwo w warsztatach wynosi 200 zł . Kwota ta obejmuje:
- uczestnictwo w warsztatach (zgodnie z programem),
- zakwaterowanie (2 noclegi)
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 28.09., do obiadu 30.09.)
- materiały krajoznawcze
Wpisowe należy wpłacić na konto nr 46 9029 0000 0112 5209 2001 0001, PTTK Oddział
„Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 10 z dopiskiem
„Krajoznawstwo 2.0” i nazwiskiem uczestnika do dnia 10.09.2018 r.
Kartę zgłoszenia należy przysłać na adres: pttk.leczyca@wp.pl do dnia 10.09.2018 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowane będą osoby, które nie
uczestniczyły w poprzedniej edycji warsztatów.
Informacji udzielają:
Katarzyna Ogonowska, tel. 502 069 639, katarzyna.ozorkow@gmail.com
Paweł Czarnecki, tel. 668 173 956, pawelczarnecki@poczta.onet.pl
Organizacja warsztatów dofinansowana ze środków Zarządu Głównego PTTK
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RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:
28.09.2018 r. (piątek)
14.00 – 15.00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników
15.30 – 18.30 – uroczyste powitanie, zwiedzanie Łęczycy
19.00-20.00 – kolacja
20.00 – prezentacje uczestników
29.09.2018 r. (sobota)
8.00 – 8.45 – śniadanie
9.00 – 13.00 – zajęcia watsztatowe
13.30 – 14.30 – obiad
15.00 – 19.00 – zajęcia warsztatowe
19.00 – 20.00 – kolacja
30.09.2018 r. (niedziela)
8.00 – 8.45 – śniadanie
9.00 – 12.00 – zajęcia warsztatowe
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – zakończenie warsztatów

