
 

                          

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne 

Oddział Wrocławski  

oraz 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

Nr II w Opolu 

 
zapraszają do udziału nauczycieli w konferencji z okazji  

 

Jubileuszu 100-lecia istnienia 

Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego 

 
Opole 16 marzec 2018 

 



 

 

Szanowni Państwo,  

w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego Oddział Wrocławski PTG wraz z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących Nr II w Opolu organizują, w dniu 16 marca 2018 roku, 

konferencję dla nauczycieli geografii.  

Celem spotkania jest ukazanie roli geografów w rozwoju Towarzystwa 

Geograficznego – jego wpływu na kierunki rozwoju nauk przyrodniczych, 

a także omówienie zagadnień: 

1. nauczania przedmiotu geografii w zetknięciu ze współczesnymi 

wyzwaniami edukacyjnymi, 

2. identyfikacji i interpretacji form morfologicznych - ocena ich wartości jak 

i błędy w interpretacji na potrzeby zadań dydaktycznych, 

3. istniejących i planowanych form ochrony przyrody w regionie – ich 

wartość poznawcza i dydaktyczna w planowaniu lekcji terenowych.  

  

 

Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu, 

ul. Pułaskiego 3. 

W celu zagwarantowania materiałów konferencyjnych zgłoszenia należy 

dokonać do dnia 06.03.2018 r., wysyłając e’mail potwierdzający udział, na 

adres:  j.siemieniuk@op.pl 

Uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji. 

Organizatorem z ramienia ZSO Nr II w Opolu jest:  

mgr Jolanta Siemieniuk  

j.siemieniuk@op.pl 
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100 – lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
 

Plan konferencji  

9:50 – 10:00 rejestracja uczestników konferencji 

10:00 – 10:15 otwarcie konferencji 

10:15 – 11: 00 wykład inauguracyjny 

 

dr Janusz Łach / dr Jan Klementowski  

100 – lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 

Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego  i jej wpływ na metodyczne i merytoryczne 

fundamenty w rozwoju Geografii na Śląsku. 

 

11:00 – 12:00 wykład z warsztatem z zakresu dydaktyki Geografii 

 dr Hanna Staniów / dr Janusz Łach  

Nauczanie przedmiotu geografia a współczesne wyzwania edukacyjne.  

Problemy projektowania dydaktycznego a jakość pracy nauczyciela. 

Jak dobrze przygotować pracę na olimpiadę geograficzną – wskazówki do osiągnięcia 

sukcesu. 

 

12:00 – 12:15 przerwa kawowa 

12:15 – 13:15 wykład z warsztatem z zakresu Geografii Fizycznej, Geomorfologii oraz 

Geografii Kulturowej  

mgr Filip Duszyński  

Identyfikacja i interpretacja form rzeźby - wykorzystywanie do zadań dydaktycznych z 

Geografii i Ochrony Środowiska – ocena wartości jak i błędy w interpretacji.  

 13:15– 14:15 wykład z zakresu ekologii środowiska  

dr Małgorzata Żochowska   

 

Istniejące i planowane formy ochrony przyrody w regionie -  na wybranym przykładzie. 

Wartość poznawcza i dydaktyczna w planowaniu lekcji terenowych.  

14:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji  

                           


