Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie

zapraszają na Jubileuszowe

X Ogólnopolskie Forum
Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
„Natura a Kultura”
odbywające się w dniach 19-20 września 2009 r.
w Uniwersytecie Wrocławskim
Jubileusz skłania do spojrzenia wstecz i przypomnienia tego, co się działo na poprzednich spotkaniach i w edukacji przyrodniczej w szkole w ostatnim 10-leciu.
Idea Forum pomyślanego jako wielośrodowiskowa inicjatywa ogólnopolska, towarzysząca
zmianom w edukacji przyrodniczej oraz wzbogacająca kontekst merytoryczny tej edukacji towarzyszyła organizatorom kaŜdego Spotkania, niezaleŜnie od miejsca, w którym się odbywało.
Ogólnopolskość inicjatywy pod nazwą „Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych” nie
jest jedynie zaznaczeniem tego, Ŝe mogą w tych Spotkaniach uczestniczyć zainteresowani nauczyciele z całego Kraju. Kryterium ogólnopolskości dotyczy równieŜ organizatorów.
Organizatorem kaŜdego ze Spotkań był inny ośrodek akademicki.
Pierwsze Forum (2000 r.) zorganizował Uniwersytet Wrocławski, drugie (2001 r.) – Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trzecie (2002 r.) odbyło się w Lublinie, a jego organizatorem
był Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, organizacji czwartego (2003 r.) podjął się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, piąte (2004 r.) zorganizował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, szóste (2005 r.) – odbyło się w Sosnowcu, a jego organizatorem był Uniwersytet Śląski, kolejne (2006 r.) – w Kielcach, w gościnnych progach Akademii Świętokrzyskiej, ósme (2007 r.)
– zorganizował Uniwersytet Gdański, dziewiąte (2008. r.) – odbyło się w Krakowie, jego organizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny, dziesiąte (2009 r.) – historia zatacza koło, wracamy do Wrocławia.
Dzięki tej formule, wysłuchaliśmy wielu poruszających wykładów, mogliśmy poznać wiele interesujących dla przyrodnika miejsc, po których oprowadzali nas zakochani w regionalnych „świątyniach przyrody” Przewodnicy.
Tak będzie i teraz. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy znamienitych Wykładowców reprezentujących Uniwersytet Wrocławski.
Nasze spotkanie uświetni równieŜ wykład prof. Jana Pawła Nassalskiego z Instytutu Problemów
Jądrowych im. Andrzeja Sułtana, który przybliŜy nam problematykę najnowszych badań z dziedziny
cząstek elementarnych prowadzonych w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN
w Szwajcarii, gdzie od 2007 r. odbywają się szkolenia dla nauczycieli z Polski.
Będziemy równieŜ mieli okazję zapoznać się z unikatowym kompleksem przyrodniczokulturowym Doliny Baryczy.

Wstępny program naszego jubileuszowego Spotkania:

X Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
„Natura a kultura”
Wrocław, 19-20 września 2009 r.
Organizatorzy:
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
19.09.2009 r.
Miejsce obrad:
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego (Aula Leopoldyńska, Oratorium Marianum)
Sesja plenarna (godz.: 9-15)
Propozycje wykładów (kolejność wystąpień zostanie ustalona w terminie późniejszym):
1. prof. Jan Paweł Nassalski, Polscy nauczyciele fizyki w CERN
2. prof. Bogusław Pawłowski, Geny czy memy?
3. prof. Adam Chmielewski, Dobór naturalny a idea egalitaryzmu
4. prof. Jan Harasimowicz, Cysterska wizja kształtowania natury (kultura w naturze)
5. prof. Adam Jezierski, Natura w kulturze
Sesja problemowa (godz.: 16-18)
10-letnie potyczki z edukacją przyrodniczą w zreformowanej szkole
1. Ogłoszenie wyników konkursu
2. Dyskusja panelowa z udziałem Autorów prac nagrodzonych
3. Hyde Park: Co dalej z edukacją przyrodniczą w szkole?
20.09.2009 r.
Warsztaty terenowe:
Szlak cysterski − Dolina Baryczy (m.in. Stawy Milickie)

***
W kolejnym Komunikacie zamieścimy Kartę uczestnictwa oraz podamy warunki uczestnictwa
w X Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Natura a kultura”.

