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Konferencja końcowa 
Warszawa, 14 maja 2012 r. 

 



Cel projektu: 

Promocja Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000. 

Wskazywanie walorów przyrodniczych 
i turystycznych obszarów Natura 2000 oraz 

możliwości gospodarczego ich wykorzystania. 

SZEROKIE WODY NATURY 2000  

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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Główni odbiorcy projektu: 

 Nauczyciele i młodzież szkolna 

 Branża turystyczna 

 Przedstawiciele samorządów 

SZEROKIE WODY NATURY 2000  

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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PORTAL 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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PORTAL INTERNETOWY 
„Natura 2000 a turystyka” 

http://natura2000.org.pl 

http://natura2000.org.pl/


PORTAL INTERNETOWY 
„Natura 2000 a turystyka” 

• Funkcjonuje od 2005 roku – unikatowe, ogólnodostępne 
źródło wiedzy o różnych aspektach Natury 2000! 

• Katalog obszarów Natura 2000 – zawiera informacje nie 
tylko oficjalne, ale obszerne opisy przyrodniczo-turystyczne. 

• E-szkolenia – obszerne teksty obejmujące wiele tematów 
związanych z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem, 
o wysokiej wartości merytorycznej. 

• Materiały i publikacje – oryginalne teksty autorskie, tak co 
do formy, jak i co do ich treści. 



BADANIA SOCJOLOGICZNE 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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BADANIA SOCJOLOGICZNE 

1. „Młodzież a Natura 2000” 
poświęcone określeniu poziomu świadomości 
ekologicznej polskich gimnazjalistów, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii ochrony przyrody i Natury 2000. 

 

2. „Turyści a Natura 2000” 
przeprowadzone na grupie dorosłych Polaków –
uczestników turystyki wodnej na temat znaczenia 
turystyki przyjaznej środowisku. 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 



Znajomość obszarów Natura 2000 

16% 

84% 

Młodzież a Natura 2000 

TAK NIE

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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45% 

55% 

Turyści a Natura 2000 

TAK NIE



WYDAWNICTWA 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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Ulotka i publikacje 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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EDYCJA KONKURSU 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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IV EDYCJA KONKURSU 
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu” 

• Cel konkursu: promocja turystyczna wybranego 
obszaru Natura 2000 z punktu widzenia gimnazjalisty 

• Pierwszy etap: Zajęcia w szkole, zadania na Platformie 
Edukacyjnej 

 

• Drugi etap: Prace konkursowe (ulotki, prezentacje, 
strony internetowe) 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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SZKOLENIA REGIONALNE 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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SZKOLENIA REGIONALNE 

Dwudniowe szkolenia poświęcone 
uwarunkowaniom rozwoju turystyki na obszarach: 

 Natura 2000 w regionach mniej popularnych turystycznie 
– województwo lubelskie 

 Natura 2000 w strefie nadmorskiej i na morzu 
– województwo pomorskie 

 Natura 2000 w pasie pojezierzy 
– województwo warmińsko-mazurskie 

 Natura 2000 w dolinach rzek 
– województwo dolnośląskie 

Hel 04/05.10. 

Ełk 11/12.10. 

Lublin 
29/30.09.  

Wrocław 
18/19/10. 



RAPORTÓW 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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Raporty na portalu: 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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MIESIĘCY 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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ponad 

OSÓB 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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Wykonawcy i partnerzy 

 Instytut na rzecz Ekorozwoju 

oraz 

 Autorzy materiałów merytorycznych na portalu 

 Zespół przygotowujący opisy obszarów i przykładów 

 Lokalni koordynatorzy szkoleń 

 Autorzy wystąpień na szkoleniach i konferencjach 

 Członkowie Komisji Konkursowej 

 Socjologowie i ankieterzy w terenie 

 Redaktorzy, informatycy, graficy, wydawcy 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 



ponad 

50.000 
OSÓB 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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Efekt ekologiczny 

 Projekt przyczynił się do podwyższenia poziomu 
świadomości ekologicznej społeczeństwa! 

 

 Edukacją ekologiczną objęci zostali: 

 czytelnicy portalu „Natura 2000 a turystyka”, 

 uczestnicy szkoleń regionalnych i konferencji, 

 uczniowie i nauczyciele biorący udział w konkursie, 

 czytelnicy publikacji i artykułów prasowych. 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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„(…) Należy poważne zintensyfikować działania 
edukacyjne. Prowadzone obecnie kampanie na poziomie 
krajowym powinny znaleźć wyraźne wsparcie na 
poziomie lokalnym. Aby zneutralizować wciąż obecny 
w Polsce zły odbiór obszarów Natury 2000, postrzeganej  
jako forma ochrony represyjnej, wielką rolę może odegrać 
ich promocja w duchu znaczenia dla rozwoju turystyki.” 

 

Anna Kalinowska 
komentarz do raportu z badania „Turyści a Natura 2000” 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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„(…) Wnioski płynęły w kierunku organizacji szkolenia 
dla nauczycieli przyrody i geografii, jak nauczać 
w terenie, bo edukacja w murach szkoły nie przynosi 
oczekiwanych wyników. Zwracano uwagę, że brak jest 
informacji o Naturze 2000 w programach szkolnych, 
niewystarczające uświadomienie młodzieży, 
że Natura 2000 jest „na czasie”.” 

 

Jolanta Kamieniecka 
wnioski ze szkoleń regionalnych 2011 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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„Szkolenie w Dolinie Baryczy było dla mnie niezwykle 
ważne. Ludzie, których spotkałem i ich realizacje 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że można działać 
inaczej. Brakowało mi kontaktu z rozsądnymi 
odpowiedzialnymi ludźmi/organizacjami działającymi 
w obszarze turystyki, zrównoważonego rozwoju 
czy ekologii.” 

 

Piotr Jedynasiak 
korespondencja z uczestnikami szkoleń regionalnych 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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„Forma konkursu zaprezentowana przez Państwa 
jest bardzo dobrą metodą skłaniającą gimnazjalistów 
do poznawania chronionych obszarów. W przyszłości 
będziemy dysponować większym zasobem autorskich 
zdjęć i być może zaangażujemy szerszą grupę 
uczestników.” 

 

Beata Mikitowicz 
korespondencja z nauczycielami nt. konkursu 

Konferencja końcowa projektu edukacyjnego  

pt. „Szerokie wody  Natury 2000” 
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Dziękujemy za uwagę!!! 

Franciszek Jackl 
f.jackl@ine-isd.org.pl 

 

Agata Golec 
a.golec@ine-isd.org.pl 

 
 

Instytut na rzecz Ekorozwoju 
http://www.ine-isd.org.pl 

Zapraszamy na portal „Natura 2000 a turystyka” 
http://natura2000.org.pl 
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