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Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz  Mazowieckie  Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w Radomiu  serdecznie zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych tematem na konferencję zatytułowaną: 
 

„Ziemia na rozdrożu” 

  
Konferencja  odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w Mazowieckim  
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, sala nr 1 (parter). 
 

Program konferencji: 
14.30  -  Rejestracja uczestników konferencji  

15.00  -  Otwarcie konferencji  
Edyta Wójcik -  Dyrektor  RODoN 

Bogusław Tundzios - Kierownik MSCDN  Wydział w Radomiu 

15.05 – Wprowadzenie i przedstawienie celów konferencji 

Joanna Kwiatkowska - nauczyciel doradca metodyczny RODoN 

Hanna Habera – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Radomiu  

15.10 – „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” 

mgr Marcin Popkiewicz 

16.30 – Przerwa kawowa 

16.45 – „Rzeki i ich wartości w komplementarnej edukacji przyrodniczej” 

              dr hab. Joanna Angiel  

18.00 - Zakończenie konferencji 

 

Marcin Popkiewicz - analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach  
gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna. Ale po co?. Redaktor 
portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil)  
i członek rady programowej INSPRO. Laureat "Dobromira Roku 2013" oraz głównej nagrody "Dziennikarze dla klimatu" 2015. 
 
Dr hab. Joanna Angiel - geograf, hydrolog i dydaktyk geografii. Pracuje jako adiunkt  na Uniwersytecie Warszawskim, na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzennej  
w Zakadzie Geografii Miast i Gospodarki Przestrzennej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia m. in. z Dydaktyki Przyrody, Dydaktyki 
Geografii, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na studiach dziennych oraz podyplomowych. Jest autorką ponad stu prac  
z dziedziny hydrologii, dydaktyki geografii, edukacji ekologicznej, edukacji regionalnej, krajoznawstwa, a także wielu artykułów  
w Geografii w Szkole. Współautorka programów nauczania geografii, edukacji ekologicznej i edukacji regionalnej. Rzeczoznawca 
Ministra Edukacji Narodowej. 
 
 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy  o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny dla nauczycieli z 
miasta Radomia na stronie www.rodon.radom.pl/konferencje a dla nauczycieli spoza Radomia na stronie  
www.radom.mscdn.pl 
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