
 

 

  

 

  

 
STS Education models to transmit to society the challenge of global change in the ocean 

 
 
Kurs treningowy dla nauczycieli w Polsce – Katowice – 6 do 10 listopada 2017 

 

Poniedziałek, 6 listopada 2017 

9.00 – 13.00: Wykłady inaugurujące:  

Zmiany klimatu. To jest Ocean, głupcze!  

Marcin Popkiewicz - pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz, wykładowca i autor setek 
artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów naturalnych i energii  
10:30: przerwa kawowa 

Neurobiologia, czyli co nas zaciekawia? 

dr Marek Kaczmarzyk - Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, biolog, 
edukator 
13.00 – 15.00: przerwa obiadowa 

 

15.00 – 19.00: Ekologia i tajemnica życia na Ziemi (grupa angielska) 

prof. dr hab. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, 
ekolog, akarolog, działacz na rzecz ochrony środowiska, edukator 

15.00 – 19.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część I) (grupa 
polska) 

dr Ryszard Kulik, psycholog, trener, aktywista ekologiczny, Pracownia na rzecz Wszystkich 
Istot 
16.30: przerwa kawowa 

 

Wtorek, 7 listopada 2017 

9.00 – 13.00: Filmowe obrazy klimatu - warsztat psychologiczny (część I) (grupa angielska) 

dr Agnieszka Skorupa – Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, psycholog, edukator 

9.00 – 13.00: Ekologia i tajemnica życia na Ziemi (grupa polska) 

prof. dr hab. Piotr Skubała 
10:30: przerwa kawowa 

13.00 – 15.00: przerwa obiadowa  



 

15.00 – 19.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część I) (grupa 
angielska) 

dr Ryszard Kulik 

15.00 – 19.00: Filmowe obrazy klimatu - warsztat psychologiczny (część I) (grupa polska) 

dr Agnieszka Skorupa 
16.30: przerwa kawowa 

 

Środa, 8 listopada 2017 

15.00 – 19.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część II) (grupa 
angielska) 

dr Ryszard Kulik 

15.00 – 19.00: Filmowe obrazy klimatu - warsztat psychologiczny (część II) (grupa polska) 

dr Agnieszka Skorupa 
16.30: przerwa kawowa 

 

Czwartek, 9 listopada 2017 

15.00 – 19.00: Filmowe obrazy klimatu - warsztat psychologiczny (część II)  (grupa 
angielska) 

dr Agnieszka Skorupa 

15.00 – 19.00: Klimat i oceany – nowe alternatywne metody w edukacji ekologicznej (grupa 
polska) 

prof. dr hab. Piotr Skubała 
16.30: przerwa kawowa 

 

Piątek, 10 listopada 2017 

9.00 – 13.00: Klimat i oceany – nowe alternatywne metody w edukacji ekologicznej (grupa 
angielska) 

prof. dr hab. Piotr Skubała 

9.00 – 13.00: Konsumpcjonizm jako kluczowy czynnik zmian klimatu (część II) (grupa 
polska) 

dr Ryszard Kulik 
10:30: przerwa kawowa 

 


