Konferencja naukowo-metodyczna
„W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE.
WYZWANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DZIECI
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Szanowni Państwo Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie we współpracy z Państwową
Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie serdecznie zapraszają na konferencję
naukowo-metodyczną poświęconą problematyce edukacji ekologicznej, która odbędzie
się w formie zdalnej 31 maja 2022 r.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Edukacji i Nauki oraz
Wojewoda Lubelski.
Swoją tematyką konferencja wpisuje się w ważną dyskusję przedstawicieli
środowiska edukacyjnego i naukowego nad znaczeniem edukacji ekologicznej
i możliwościami kształtowania świadomości ekologicznej dzieci we współczesnym
świecie.
Zaproponowany cykl referatów, przygotowanych przez przedstawicieli świata
nauki – przybliży Państwu zadania przedszkola i szkoły w kontekście edukacji
ekologicznej, a także pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak najskuteczniej,
we współpracy z rodzicami, edukację tę budować. Mamy też nadzieję, że uczestnictwo
w konferencji będzie okazją do wspólnej refleksji i pogłębienia dialogu, pozostającego
fundamentem współczesnej szkoły.
Program konferencji w załączeniu. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.
Uczestnictwo w konferencji będzie możliwe po udostępnieniu linku przez organizatora.

Kontakt w sprawie konferencji:
wiz. Ewelina Zakrzewska email: ewelina.zakrzewska@kuratorium.lublin.pl
st. wiz. Ewa Walczak e-mail: ewa.walczak@kuratorium.lublin.pl

Organizatorzy:

Kuratorium Oświaty w Lublinie
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Program konferencji:
„W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE.
WYZWANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DZIECI
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”
Data: 31 maja 2022 r.
1000 – 1015 – Uroczyste otwarcie konferencji i wprowadzenie w jej tematykę
– Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
1015 – 1055 – Mój przyjaciel drzewo – ścieżka edukacyjna za progiem sali przedszkolnej
i klasy szkolnej - dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS, Wydział Pedagogiki
i Psychologii UMCS w Lublinie
1055 – 1120 – Zajęcia wychowawczo - profilaktyczne w naturze - dr Beata Komorowska,
Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie
1120 – 1145 – Ekoksiążki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - dr Beata
Kucharska, Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie
1145 – 1215 – Przerwa kawowa
1215 – 1240 – Edukacyjne projekty ekologiczne – Integracja środowiska
wychowawczego – dr Bożena Pietryczuk, Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie
1240 – 1305 – Leśne przedszkola w Polsce i ich rola w kształtowaniu świadomości
ekologicznej dzieci - dr Agnieszka Sadowska, wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie
1305 – 1330 – Kształtowanie postaw proekologicznych w lubelskich przedszkolach
i szkołach podstawowych – dobre praktyki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej – Ewelina Zakrzewska, Ewa Walczak – wizytatorzy Kuratorium
Oświaty w Lublinie
1320 – 1345 – Kampania edukacyjna „Go For Organic” na rzecz rozwoju nowego
modelu konsumpcji żywności w szkołach w oparciu o produkty lokalne i ekologiczne
– dr hab. Jarosław Stalenga, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach
1345 – 1400 – Podsumowanie, zakończenie konferencji – Teresa Misiuk, Lubelski
Kurator Oświaty

Organizatorzy:

