
  
 

 

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej  

Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki w Rzeszowie  

 

zapraszają wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza Nauczycieli  

z województwa podkarpackiego na Konferencję Metodyczną pt. 

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w kontekście 

holistycznej ochrony środowiska naturalnego 

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019 w budynku S2 Wydziału 

Zarządzania, Politechniki Rzeszowskiej, w sali 130 

 

Cel konferencji: 

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w szkołach pełni szereg niezwykle istotnych ról z 

punktu widzenia zarówno rozwoju zrównoważonego jak też formowania postaw obywatelskich 

i patriotycznych. Ochrona środowiska naturalnego, jako jeden z trzech fundamentalnych 

elementów rozwoju zrównoważonego, stanowi ważną część treści kształcenia młodych ludzi. 

Zważywszy na współczesne potrzeby dotyczące ochrony środowiska, organizatorzy 

konferencji zaprosili prelegentów, którzy przedstawią problematykę holistycznego podejścia 

do ochrony środowiska. 

Prelegenci: 

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak; 

Dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz; 

Dr inż. Ewa Lipińska; 

Dr inż. Marta Pisarek; 

Dr inż. Paweł Zawora 

Dr inż. Bożydar Ziółkowski; 

  



  
 

 

Program Konferencji: 

9:00-10:00 Rejestracja 

Sesja 1 
Środowisko naturalne w rozwoju zrównoważonym – holistyczne podejście 

do ochrony przyrody 

10:00-10:15 Otwarcie Konferencji 

10:15-11:00 Technologia 5G w kontekście zrównoważonego rozwoju 

Sesja 2 
Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej na przykładzie roli ludzkiej 

konsumpcji w ochronie środowiska naturalnego 

11:15-11:45 Identyfikacja potrzeb i pragnień jako metoda uniwersalna 

11:45-12:15 
Etykiety i deklaracje środowiskowe jako metoda strategicznego 

oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko 

Sesja 3 Kształcenie uwrażliwiające na właściwą gospodarkę odpadami 

12:30-13:00 
Strategie i metody kształcenia uwrażliwiające na właściwą gospodarkę 

odpadami 

13:00-13:30 
Metoda bilansu ekologicznego w ochronie środowiska, plastik, ślad 

węglowy i oszczędzanie wody 

Sesja 4 
Jakość życia jako integrator systemu ochrony przyrody – zdrowy człowiek 

w zdrowym środowisku 

13:45-14:15 Od nasiona do kompostu. Krótki rys projektowania permakulturowego 

14:15-14:45 Dieta i ruch a jakość życia 

14:45-15:00 Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów udziału 

Konferencja jest bezpłatna, a na zakończenie uczestnicy otrzymują materiały 

konferencyjne i certyfikat potwierdzający udział.  

 Zgłoszenie uczestnictwa: na adres mailowy Krzysztof.Kud@prz.edu.pl należy przesłać w 

wersji elektronicznej formularz rejestracyjny (prosimy o zapoznanie się z formułą 

informacyjną dotyczącą RODO). 

 Termin zgłoszania udziału upływa 10 listopada 2019 r. Z racji ograniczonej liczby miejsc, 

o przyjęciu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. 

 Osoba do kontaktu: Krzysztof Kud tel. 600-945-954. 
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