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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 – studium przypadków.  

4. Segmentacja odbiorców: ich profil, oczekiwania, zachowania, motywy korzystania z działań 

edukacyjnych, formy komunikacji z nimi. 

5. Rodzaje turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.  
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Proponowana tematyka nie wyklucza poruszania innych zagadnień związanych z myślą przewodnią 

konferencji, która zaplanowana jest jako spotkanie naukowców i praktyków. Jej pomysłodawcy liczą 

na konkretne rozwiązania oraz badania empiryczne, dlatego mile widziane będą studia przypadków 

zarówno dobrych, jak i nieudanych projektów. 

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 

wyboru prelegentów. 

Komitet Naukowy  

prof. dr hab. Beata Raszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

prof. dr hab. Jolanta Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki 

prof. dr hab. Wanda Staniewska-Zątek, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

mgr Jolanta Kamieniecka, niezależny ekspert ds. ekologii  

prof. dr hab. Mariusz Pełechaty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

dr Andrzej Raj, Karkonoski Park Narodowy 

dr Rafał Kurczewski, Wielkopolski Park Narodowy 

Szczegóły dotyczące opłat, noclegów oraz publikacji zostaną przekazane w następnym 

komunikacie w styczniu 2018 r. 

Sekretariat konferencji 

Katedra Turystyki Wiejskiej – Emilia Dolska 

ul. W. Witosa 45/114B 

61-693 Poznań 

tel. 61 846 62 20; email: agrotur@up.poznan.pl 


