
 

 

 

               
            

 
 
 
 
 
 
 

PRACOWNIA DYDAKTYKI GEOGRAFII  
INSTYTUTU GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
 

wraz z  
 

WROCŁAWSKIM ODDZIAŁEM 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO 

 

zapraszają  

na konferencję połączoną z warsztatami 

pod tytułem:  

 

 
 
  

Beskidy Zachodnie, 28-30.09.2023 r. 
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Pracownia Dydaktyki Geografii  Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego serdecznie zapraszają do udziału w II konferencji  pod hasłem 

ZNACZENIE LEKCJI TERENOWYCH W EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ, w dniach 28-

30.09.2023 r. w Beskidach Zachodnich. Konferencja jest połączona z warsztatami 

terenowymi. 

Pomysł wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń, sesji terenowej  narodził się 

z potrzeb zgłaszanych przez środowisko wrocławskich nauczycieli i ich świadomości 

wagi i znaczenia lekcji geografii prowadzonych poza murami szkoły. Pierwsza edycja 

tylko potwierdziła potrzebę zorganizowania takiej formy wymiany doświadczeń i 

spotkała się z dużą aprobatą.  

  Intencją organizatorów spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i 

doświadczeń w wykorzystaniu lekcji terenowych w edukacji geograficznej oraz 

przedstawienie potencjału pasma Karpat Fliszowych – regionu Beskidów Zachodnich, 

jako miejsca szczególnego dla edukacji regionalnej. Zapraszamy do udziału w 

konferencji,  dyskusji inspirowanych długą tradycją polskiej geografii oraz potencjałem 

stworzonym przez innowacyjne metody i nowoczesne narzędzia badawcze, dające 

możliwość pełniejszego zrozumienia procesów kształtujących naszą przestrzeń, a tym 

samym w większym stopniu wpływających na percepcję uczniów. 

Beskidy Zachodnie, poprzez wyjątkowe krajobrazy, harmonijnie łączą tradycję 

z nowoczesnością, co wydaje się być dobrym tłem do rozważań nad znaczeniem lekcji 

terenowych w edukacji geograficznej.  

 

Kierownik Pracowni       Przewodniczący  

Dydaktyki Geografii IGRR    Wrocławskiego Oddziału PTG 

 

mgr Marta Helt       dr Janusz Łach  
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 mgr Marta Helt – przewodnicząca 

 dr Janusz Łach – I wiceprzewodniczący 

 dr hab. Sylwia Dołzbłasz, prof. UWr – II wiceprzewodnicząca  

 mgr Piotr Ropuszyński – sekretarz 

 dr Aleksandra Michniewicz – skarbnik 

 dr Krzysztof Parzóch – członek 

 

Czwartek 28.09.2023 

6.30 – wyjazd autokarem do Międzybrodzia Bialskiego (Beskid Mały) z ul. Petrusewicza  
we Wrocławiu. 
 
 Hasło przewodnie: Walory krajoznawcze Beskidów Zachodnich – Beskidu Śląskiego  

i Beskidu Małego.  

 

 Wizyta w Koniakowie – wizyta w elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar w 
Międzybrodziu Żywieckim, zapoznanie się z potencjałem hydroenergetycznym regionu 
beskidzkiego, rola energii odnawialnej. 

 Wykorzystanie  lokalnych produktów turystycznych Beskidu Małego  do tworzenia zajęć 
terenowych o typie edukacji geograficznej – wykład. 

 
Wyżywienie: obiad, kolacja. 

 

Piątek 29.09.2023  
   

Hasło przewodnie: Walory krajobrazowo-kulturowe Beskidów Zachodnich.  
Całodniowe warsztaty terenowe w paśmie Kiczery i Jaworzyny 

 

 Krajobrazy kulturowe – pastersko-polaniarskie jako novum w edukacji regionalnej. 

 Struktura etniczna i kulturowa Górali Polskich Beskidów Zachodnich – ochrona tożsamości 
kulturowej na przykładzie działań Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”. 

 Bioróżnorodność Beskidów Zachodnich – działania na rzecz ochrony dziedzictwa 
narodowego i  krajobrazu kulturowego na przykładzie Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa. 

 Analiza współczesnych procesów morfologicznych zachodzących na obszarze Beskidów 
Zachodnich na przykładzie Beskidu Małego. 

 Zastosowanie GIS na lekcjach terenowych – teoria i praktyka. 

 Panel dyskusyjny: Geograficzne inspiracje – dobre praktyki, wymiana myśli. 
 
Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja. 
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Sobota 30.09.2023  

 
Hasło przewodnie: Walory krajoznawcze Beskidów Zachodnich – Beskidu Żywieckiego. 

 

 Edukacja ekologiczna w szkole – oferta Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu. 

 Historia regionu – zwiedzanie zespołu zamkowo-parkowego w Żywcu. 

 Stan przemysłu w Polsce na przykładzie przemysłu spożywczego – edukacja regionalna. 

 Podsumowanie konferencji i warsztatów. 

 Wyjazd do Wrocławia około godz. 16.00 

 

Wyżywienie: śniadanie, obiad. 

 

  

 

Rejestracji można dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza (w załączeniu) na 

adres marta.helt@uwr.edu.pl do dnia 15 grudnia 2022. 

Cała opłata wynosi 800 zł, a zaliczkę w kwocie 300 zł prosimy o przelanie na konto Oddziału 

Wrocławskiego PTG do końca grudnia 2022 (II rata 500 zł do 30 kwietnia 2023). Istnieje 

możliwość wpłaty w trzech ratach po indywidualnym uzgodnieniu. 

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Wrocławski 

Nr konta 89 1090 2503 0000 0001 3526 9222 

W tytule przelewu: Nazwisko Warsztaty Beskidy Zachodnie 

 

Uwaga!  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany środka lokomocji lub ceny warsztatów 

 w przypadku gwałtownych wzrostów cen w kraju. 

mailto:marta.helt@uwr.edu.pl

