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RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ REGIONALNYCH 

w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000” 

 

Planowany termin i lokalizacja: maj-czerwiec 2014 r. / ośrodki szkoleniowe w sześciu 

regionach Polski 

 
 

 16-18 maja / region północno-wschodni (woj. podlaskie oraz wsch. część woj. 
warmińsko-mazurskiego i płn. część woj. mazowieckiego) lider regionalny Elżbieta 
Niedziejko, szkolenie odbędzie się w Ośrodku Maniówka w Nowej Wsi k/Suwałk 

 

 21-23 maja / region środkowo-zachodni (woj. lubuskie, płd. część woj. 
zachodniopomorskiego, woj. wielkopolskie, zach. część woj. kujawsko-pomorskiego oraz 
płn.-zach. część woj. łódzkiego) lider regionalny Violetta Wawszczak, szkolenie odbędzie 
się w Zajączkowie k/Pniew 

 

 29-31 maja / region środkowo-wschodni (woj. lubelskie oraz płd.-wsch. część woj. 
łódzkiego, płd. część woj. mazowieckiego i płn. część woj. świętokrzyskiego) lider 
regionalny Wiesław Czerniec 

 

 5-7 czerwca / region południowo-zachodni (woj. dolnośląskie i opolskie oraz zach. część 
woj. śląskiego)  

 

 13-15 czerwca / region południowo-wschodni (woj. małopolskie i podkarpackie oraz 
wsch. część woj. śląskiego i płd. część woj. świętokrzyskiego) lider regionalny Andrzej 
Mikołajewicz 

 

 30 czerwca i 1-2 lipca / region północny (woj. Zachodniopomorskie, pomorskie, 
kujawsko-pomorskie oraz płn.-zach. część woj. warmińsko-mazurskiego) lider regionalny 
Krystyna Drąg, szkolenie odbędzie się w ośrodku Wichrowe Wzgórze w Chmielnie 
k/Kartuz 
 
 
 
 

 

Ramowy program: 
 

Dzień pierwszy (po południu) 

Sesja I: Projekt InE – jego cele, zakres, organizacja 

 Otwarcie szkolenia, organizacja prac w ramach projektu – Specjalista ds. organizacji 

szkoleń & lider regionalny 
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 Cele szkolenia, wprowadzenie merytoryczne – Specjalista ds. metodycznych i 

zrównoważonej turystyki – Jolanta Kamieniecka 

Sesja II: Referaty  

 Zasoby przyrodnicze regionu, w tym istniejące obszary Natura 2000 – charakterystyka 

i ocena przydatności do produktu turystycznego – przyrodnik regionalny 

 Sposoby i kanały skutecznej i efektywnej komunikacji marketingowej w zakresie 

produktów i destynacji turystycznych – Specjalista ds. promocji turystycznej, Cezary 

Molski  

 Systemy eko-certyfikacji (przegląd i omówienie) – Specjalista ds. certyfikacji, Patrycja 

Manthey 

 

Dzień drugi (przed południem) 

Sesja III. Warsztaty terenowe 

 Rozpoznawanie zasad i sposobów zagospodarowania turystycznego oraz zagrożeń dla 

środowiska przyrodniczego ze strony działalności turystycznej – Specjalista ds. 

metodycznych i zrównoważonej turystyki (J. Kamieniecka) i przyrodnik regionalny  

 

Dzień drugi (po południu) 

Sesja IV. Warsztaty w grupach 

 Warsztaty nt. identyfikacji unikalnych cech wyróżniających i budowania przekazów 

marketingowych pod kątem budowy przyrodniczych markowych produktów  

i destynacji turystycznych (2h) – Specjalista ds. promocji turystycznej, Cezary Molski + 

przyrodnik  

 Warsztaty nt. założeń systemu eko-certyfikacji ofert agroturystycznych i kryteriów do 

spełnienia ich w praktyce (2h) – Specjalista ds. certyfikacji, Patrycja Manthey + 

specjalista ds. turystyki zrównoważonej, J. Kamieniecka   

 

Dzień trzeci (przed południem) 

Sesja V. Dyskusja plenarna 

 Wnioski z warsztatów – lider regionalny  

 Dyskusja uczestników – moderator  

 Podsumowanie i zamknięcie szkolenia – specjalista ds. metodycznych  

i zrównoważonej turystyki, Jolanta Kamieniecka  

 

 


