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Cel konferencji
Głównym założeniem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat znaczenia edukacji w
kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami
dobrych praktyk w tym zakresie.
Zakres tematyczny
Problematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:
1. Formy, techniki, narzędzia edukacji: nowe technologie a tradycyjne metody; bariery oraz
skuteczność ich stosowania; edukacja edukatorów.
2. Współpraca w obrębie udostępniania obszarów przyrodniczo cennych: podmioty, zakres, budowanie
sieci, komunikacja z otoczeniem i zamawiającymi.
3. Strefowanie obszarów przyrodniczo cennych dla turystyki: założenia i przykłady delimitacji; zasady
udostępniania poszczególnych stref – studia przypadków.
4. Segmentacja odbiorców: ich profil, oczekiwania, zachowania, motywy korzystania z działań
edukacyjnych, formy komunikacji z nimi.
5. Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

Proponowana tematyka nie wyklucza poruszania innych zagadnień związanych z myślą przewodnią
konferencji, która zaplanowana jest jako spotkanie naukowców i praktyków. Pomysłodawcy liczą na
przedstawienie konkretnych rozwiązań, studiów przypadków oraz wyników badań empirycznych.
Adresaci konferencji
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Organizatorom zależy na udziale przedstawicieli
następujących instytucji: szkół wyższych, administracji obszarów chronionych, nadleśnictw, samorządów,
stowarzyszeń zainteresowanych problematyką rozwoju edukacji ekologicznej służącej rozwojowi turystyki
wiejskiej na obszarach przyrodniczo cennych.
Formy uczestnictwa
Chętni będą mogli zaprezentować przygotowane referaty w ramach sesji plenarnych i warsztatowych. Ze
względu na ograniczoną liczbę wystąpień organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich wyboru. Istotnym
elementem konferencji będzie możliwość udziału we wspólnej dyskusji w gronie zaproszonych prelegentów
oraz uczestnictwa w warsztatach z zakresu podnoszenia jakości edukacji ekologicznej.

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Beata Raszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Wanda Staniewska-Zątek, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Jolanta Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki
mgr Jolanta Kamieniecka, niezależny ekspert ds. ekologii
prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. Bernard Lane, University of Bristol, UK
prof. dr hab. Mariusz Pełechaty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Rafał Kurczewski, Wielkopolski Park Narodowy
dr Andrzej Raj, Karkonoski Park Narodowy
dr Janusz Majewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komitet Organizacyjny
dr Sylwia Graja-Zwolińska – przewodnicząca komitetu (sgraja@wp.pl)
dr Magdalena Maćkowiak – z-ca przewodniczącej (mackowiak_magda@wp.pl)
dr Aleksandra Spychała – koordynator spraw dotyczących publikacji (spychala.a@wp.pl)
dr hab. inż. Ryszard Steppa, dr Anna Jęczmyk, dr inż. Jarosław Uglis, mgr Małgorzata Bręczewska

Ramowy program
5.06.2018 r. 11.30 – rozpoczęcie konferencji, sesja plenarna z udziałem zaproszonych prelegentów
reprezentujących

administrację

obszarów

chronionych,

nadleśnictwa

i

organizatorów

turystyki

przyrodniczej; sesja terenowa na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, uroczysta kolacja
połączona ze spotkaniem towarzyskim
6.06.2018 r. – 10.00-14.30 sesje tematyczne, 16.00-17.30 warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej
(zajęcia z podziałem na grupy), kolacja grillowa
7.06.2018 r. – 10.00-11.30 terenowe warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej,
12.00-14.30 ostatnia sesja tematyczna, podsumowanie konferencji i obiad

Informacje organizacyjne
•

Koszty uczestnictwa:

Opłata konferencyjna pełna 750 zł (obejmuje 2 noclegi, pełne wyżywienie wraz z uroczystym
spotkaniem towarzysko-integracyjnym, udział w warsztatach z zakresu edukacji ekologicznej, transport
autokarowy z Dworca Głównego w Poznaniu do Jezior oraz z powrotem, jak również między miejscem
obrad a obiektem zakwaterowania, materiały konferencyjne)
Opłata konferencyjna bez noclegów i uroczystej kolacji 450 zł (obejmuje udział w warsztatach,
materiały konferencyjne i posiłek w trakcie obrad, kolację grillową w dniu 6.06.2018 r. w Jeziorach)
Opłata za publikację (zależna od wydawnictwa, po pozytywnej opinii Komitetu Naukowego)
Uwaga! Ze względu na termin rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego przyznania zewnętrznej dotacji na
organizację Konferencji, uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat w terminie od 15.04 do 15.05.2018 r.
na konto podane w komunikacie III.
•

Kartę zgłoszenia (z załącznika) wraz ze streszczeniem prosimy przesyłać do 30.03.2018 r. pocztą
elektroniczną na adres: mackowiak_magda@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sekretariat
Konferencji, Katedra Turystyki Wiejskiej, ul. Witosa 45, 61-693 Poznań
(komplet informacji dostępnych na stronie:
http://merlin.up.poznan.pl/ktw/?q=2018-edukacja-ekologiczna-w-rozwoju-turystyki-na-obszarachprzyrodniczo-cennych

•

Termin przesłania pełnych tekstów artykułów: 15.04.2018 r.

•

Miejsce obrad – Jeziory, siedziba Wielkopolskiego Parku Narodowego i Stacji Ekologicznej UAM w
Poznaniu

•

Miejsce zakwaterowania – Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie, ul. Adama Wodziczki 3

•

Spośród pozytywnie zrecenzowanych artykułów Komitet Naukowy dokona wyboru tekstów do
prezentacji podczas obrad (szczegółowy program zostanie podany w komunikacie III)

Publikacje
Pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Naukowy artykuły, zgodne z tematyką konferencji, po
akceptacji przez autora/autorów będą kwalifikowane do publikacji w wybranym czasopiśmie (płatne
osobno przez uczestników). Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi poszczególnych wydawnictw:

Polish Journal for Sustainable Development (6 pkt lista B MNiSW za rok 2016) opłata 150 zł/strona
Economic and Regional Studies (9 pkt lista B MNiSW za rok 2016) opłata 150 PLN za artykuł plus
ewentualne koszty tłumaczenia lub weryfikacji językowej
Edukacja biologiczna i środowiskowa (8 pkt lista B MNiSW za rok 2016) publikacja bezpłatna
Parki narodowe i rezerwaty przyrody (5 pkt lista B MNiSW za rok 2016) publikacja bezpłatna
Journal of Ecotourism, publikacja bezpłatna, obecna na liście EHIR
Morena – publikacja Wielkopolskiego Parku Narodowego, publikacja bezpłatna

Wszystkie referaty wygłoszone na Konferencji będą opublikowane w formie streszczenia w zeszycie
materiałów konferencyjnych.

Sekretariat konferencji
Katedra Turystyki Wiejskiej – Emilia Dolska
ul. W. Witosa 45/114B
61-693 Poznań
tel. 61 846 62 20; email: mackowiak_magda@wp.pl

