
Zajęcia w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą  w Karniowicach 

27 lutego 2020 roku – klasy 2 ABO i 2 BBO 

 

Uczniowie Jakub, Maciej i Adam z klasy 2BBO oraz Patryk, Kamil, Rafał            
i Jakub z klasy 2 ABO uczestniczyli w zajęciach w Małopolskim Ośrodku            
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. 

Gospodarzem Ośrodka była Koordynator Zespołu Metodyki Doradztwa i        
Szkoleń   Pani Beata Kosińska-Zachariasz. 

Zajęcia odbywały się w Sali konferencyjnej MODR przy współpracy dwóch pracownic           
Ośrodka. 

Pierwsza część zajęć była poświęcona powitaniu i wzajemnym przedstawianiu się ,           
w czasie którego uczniowie mówili czego się uczą, ile mają lat i czym interesują się. 

W części pierwszej Pani Kierownik mówiła o historii Ośrodka i obecnym           
funkcjonowaniu. 



MODR obecnie prowadzi szkolenia, doradztwo, organizuje konferencje w kilku         
dziedzinach rolnictwa; 

● Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

● Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 
 

● Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 
 

● Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 
 

 

 

 



Uczniowie pytali o biznesplany, doradztwo zawodowe, o pomoc ,którą 
mogą uzyskać w zakresie uprawy zrównoważonej roślin, ochrony roślin 
przed szkodnikami i chorobami. 

Ważną informacją kontaktową było podanie adresu strony internetowej 
MODR ; http://www.modr.pl/strona/kontakt 



 

Po pierwszej części zajęć, która była też nauką cierpliwości uczniowie 
mieli poczęstunek przygotowany przez gospodarzy. Wtedy ćwiczyli formy 



grzeczności względem starszych i rówieśników-pytali komu zrobić kawę, 
herbatę czy też podać ciasteczka. 

W drugiej części zajęć uczniowie poznali działy Ośrodka i dowiedzieli się 
czym one się zajmują oraz o tym, ze oprócz ośrodka w Karniowicach, 
działają Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego  w ; 

PZDR Bochnia 
  

PZDR Brzesko 

  

PZDR Dąbrowa 
Tarnowska 

  

PZDR Gorlice 

  

PZDR Kraków 

  

PZDR Limanowa 

  

PZDR Miechów 

  

PZDR Myślenice 

  

PZDR Nowy Sącz 

  

PZDR Nowy Targ 

  

PZDR Olkusz 

  

PZDR Oświęcim 

  

PZDR Proszowice 

  

PZDR Sucha Beskidzka 

  

PZDR Tarnów  

  

PZDR Wadowice 

  

PZDR Wieliczka 

  

  

  Najbardziej byli zainteresowani działem wydawnictw, dlatego 
obdarowani zostali wieloma broszurami autorstwa doradców ośrodka; 
jeden egzemplarz dla uczniów, drugi egzemplarz dla Centrum Autyzmu 
do korzystania na lekcjach. 

Zajęcia przygotowała i zorganizowała Pani Katarzyna Kuczek-Wachulec 

Nauczycielami prowadzącymi zajęcia byli; 

Pani Magdalena Krochmal 

Jacek Kowalczyk 

 

http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-bochnia
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-brzesko
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-dabrowa-tarnowska
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-dabrowa-tarnowska
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-gorlice
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-krakow
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-limanowa
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-miechow
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-myslenice
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-nowy-sacz
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-nowy-targ
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-olkusz
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-oswiecim
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-proszowice
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-sucha-beskidzka
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-tarnow
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-wadowice
http://www.modr.pl/strona/dane-teleadresowe-pzdr-wieliczka


 

 

Fot. Jacek Kowalczyk 

Opracował Jacek Kowalczyk 


