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Komunikat 2
Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Geograficznej
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego, Oddział Katowicki PTG
Cele konferencji:
1. Przegląd i ocena stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w
edukacji geograficznej na różnych poziomach kształcenia – od studiów wyższych
(m.in. w ramach kształcenia przyszłych nauczycieli geografii i przyrody), przez
szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja, po szkoły podstawowe (na przyrodzie).
2. Ukazanie możliwości wykorzystania w edukacji geograficznej TIK, e-podręcznika i
kształcenia na odległość.
Tematyka obrad:
1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (m.in. e-learning, eTwinning, e-Portfolio,
Metodyka WebQestu, GIS, e-podręcznik) – nowe wyzwania w procesie
kształcenia – szanse i zagrożenia dla szkoły, ucznia i nauczyciela.
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkolnej edukacji geograficznej
i przyrodniczej: cele, możliwości i efekty dydaktyczne ich wykorzystania (m.in.
platforma edukacyjna Moodle, program Librus, Internet, tablica interaktywna).
3. Koncepcja szkolnego e-podręcznika geografii – założenia, walory edukacyjne,
mocne i słabe strony.
4. Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia przyszłych
nauczycieli geografii i przyrody – stan obecny, potrzeby, możliwości.

Miejsce konferencji: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec,
ul. Będzińska 60, sala 123 im. Prof. Eugeniusza Romera (budynek laboratorium),
Początek konferencji o godz. 9.30 w dniu 27 XI.
Koszty uczestnictwa:
• Opłata konferencyjna: 300 zł (obejmuje publikację artykułu w 5 tomie Prac Komisji
Edukacji Geograficznej, udział w przerwach kawowych, obiedzie oraz kolacji).
• Opłata: 200 zł (obejmuje publikację artykułu w 5 tomie Prac Komisji Edukacji
Geograficznej, bez udziału w obradach).
• Opłata konferencyjna dla nauczycieli: 50 zł (obejmuje udział w przerwach
kawowych oraz w obiedzie – bez publikacji tekstu i kolacji)*
Nauczyciele, którzy dotychczas nie uiścili opłaty (ze środków własnych) mogą to
zrobić na miejscu w dniu obrad. Jeśli potrzebna jest faktura na szkołę to prosimy
dokonać wpłaty na konto lub skontaktować się mailowo z organizatorem w celu
wystawienia faktury z odroczoną płatnością.
Pozostałe osoby prosimy o dokonanie wpłaty na konto organizatora – Oddziału
Katowickiego PTG: PKO BP O/Katowice 67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 z
dopiskiem „Konferencja TIK” do 25 XI.
*

Kontakt: ptg@wnoz.us.edu.pl
Propozycja miejsc noclegowych:
Pokoje gościnne w akademikach UŚ w Sosnowcu na osiedlu obok WNoZ:
DS. nr 3 (ul Sucha 7b, tel. +48 32 368 93 42),
DS. nr 4 (ul. Lwowska 2, tel. +48 32 368 94 22)
W obu akademikach koszt pokoju 2 os. bez śniadania(!) 39 zł od osoby
(jeśli z noclegu korzysta 1 osoba to koszt wynosi 39 zł x 2).
Hotel Orion Sosnowiec, ul. Przyjaciół Żołnierza 5a, tel. +48 32 266 18 97
(4 km od WNoZ UŚ, dojazd samochodem około 10 minut)
pokój 1 os. ze śniadaniem 129 zł
pokój 2 os. ze śniadaniem 149 zł
Hotel Cumulus Będzin, ul. Sportowa 3, tel. +48 32 267 52 15 (3 km od WNoZ UŚ,
dojazd samochodem lub tramwajem około 8 minut)
pokój 1 os. ze śniadaniem 153 zł
pokój 2 os. ze śniadaniem 173 zł
Uwaga!!! Uczestnicy konferencji proszeni są o dokonywanie rezerwacji noclegów we
własnym zakresie.

