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Cel konferencji 
 

Od początku lat 90-tych zachodzą intensywne zmiany w szkolnic-

twie na wszystkich poziomach edukacji – poczynając od szkół podstawo-

wych po szkoły wyższe. Zmiany te  obejmują zarówno kwestie organizacyjne 

(np. wprowadzenie gimnazjów, trzystopniowego systemu studiów, III etapu 

kształcenia akademickiego w postaci studiów doktoranckich) jak również 

zmiany programowe, a przede wszystkim zmiany w podejściu do edukacji. 

Wynikają one przede wszystkim z przemian politycznych i społecznych, któ-

re pozwoliły na pluralizm w pojmowaniu wiedzy, nowe postrzeganie jej roli i 

funkcjonowania w społeczeństwie. Pojawia się pytanie, jak w tej nowej rze-

czywistości funkcjonuje szkolna edukacja geograficzna oraz akademickie 

kształcenie geografów?  

Zmiany w szkolnictwie wyższym, związane z wprowadzaniem w 

Polsce nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, realizacją procesu bolońskie-

go, zapowiadanym wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji, wymagają 

również od akademickiego środowiska geograficznego rewizji dotychczaso-

wych rozwiązań i wypracowania nowego modelu kształcenia geografów w 

szkole wyższej. Jednocześnie trwają dyskusje zarówno nad miejscem, rolą i 

rangą geografii we współczesnym społeczeństwie, jak również jej kształtem 

oraz kierunkami zmian zachodzących w łonie samej geografii jako dyscypli-

ny naukowej.  

Celem konferencji jest próba całościowego spojrzenia na edukację 

geograficzną na wszystkich etapach kształcenia oraz wspólnego namysłu 

nad nią geografów zainteresowanych zarówno geograficznym kształceniem 

akademickim, jak również szkolną edukacją geograficzną. Bardzo istotnym 

problemem, jaki rysuje się od wielu dziesiątków lat, jest brak wspólnych 

płaszczyzn działania i dobrej współpracy pomiędzy kadrą akademicką a śro-

dowiskiem nauczycieli. Problem jest tym bardziej złożony, że współpracy o 

tym charakterze wymaga racjonalne projektowanie zmian w kształceniu 

geograficznym. Ideą konferencji jest m.in. rozpoznanie różnic i dysonansów 

na poziomie edukacji akademickiej i szkolnej w pojmowaniu współczesnych 

zadań geografii, zakładanych efektów kształcenia, kryteriów ich oceniania, 

metodach kształcenia oraz identyfikacja najważniejszych obszarów współ-

działania. Idea wspólnego spotkania nie zakłada tożsamości problemów, 

jednakże akcentuje potrzebę wspólnych działań gdyż od poziomu edukacji 

geograficznej na wszystkich etapach kształcenia zależy społeczny odbiór 

naszej dyscypliny i, poza formalnymi wynikami efektów kształcenia geogra-

ficznego, społeczna ocena jej przydatności we współczesnym świecie. 

 

Elżbieta Szkurłat  

Przewodnicząca Komisji Edukacji Geograficznej PTG 

 



 

 

Środa – 16 listopada 2011 
 
 

8.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji 

 

10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji 

10.20 – 12.35 
Sesja plenarna: Aktualne wyzwania  
kształcenia geograficznego               

Prowadzący: Elżbieta Szkurłat 

Wiesław Maik 
Przemiany geografii a koncepcja i cele akademickiej edukacji 

geograficznej 

Witold Wilczyński 
Założenia wzorcowego projektu wymagań programowych dla 

studiów geograficznych opracowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Wiesława Limont Nauczyciel ucznia zdolnego 

12.35 – 13.00 Przerwa 

13.00 – 15.00 
Sesja referatowa I: Absolwent studiów  
geograficznych a cele szkolnego kształcenia 
geograficznego 

Prowadzący: Florian Plit 

Arkadiusz Głowacz 
Koncepcja studiów geograficznych i szkolnej edukacji  

geograficznej w Anglii 

Iwona Piotrowska 
Kompetencje kluczowe w akademickim kształceniu  

geografów   

Adam Hibszer 
Mariola Tracz 

Regionalne zróżnicowanie motywów podjęcia studiów  

geograficznych w Polsce 

Alina Awramiuk 
 Mirosław Mularczyk 

Motywy wyboru studiów o kierunku geograficznym.  

Analiza porównawcza dwóch ośrodków akademickich:  

Warszawa – Kielce 

Wiesława Gierańczyk 
Wiesława Duży 

Zawód geograf – atrakcyjność studiów geograficznych  

a przydatność na rynku pracy 

15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa 

  



 

16.00 – 17.40 
Sesja referatowa II: Dylematy 

kształcenia nauczycieli geografii 

Prowadzący: Witold Wilczyński 

Maria Groenwald 
Dydaktyk geografii – między pasją twórczej pracy a ramą 
systemu 

Teresa Sadoń-Osowiecka 
Kształcenie nauczycieli ku podmiotowości a dylemat:  
ramy kwalifikacji czy standardy kształcenia 

Wiktor Osuch 
Sylwetka absolwenta nauczycielskich studiów geograficz-
nych a jego kompetencje (na wybranych przykładach) 

Przemysław Charzyński 
Remigiusz Stańczyk  

Patrycja Dombek 
Salih Sahin 

Tatjana Resnik Planinc 
Mojca Ilc 

Międzynarodowe warsztaty dydaktyczne – sposób na  

zwiększenie kompetencji przyszłych nauczycieli geografii 

Danuta Piróg 
Szkoła – czy pożądane miejsce zatrudnienia przez  
studentów geografii? 

17.40 – 18.00 Dyskusja 

19.00 Spotkanie towarzyskie – budynek Wydz. BiNoZ 

 

  



 

Czwartek – 17 listopada 2011  
 

8.00 – 9.00 Zebranie Komisji Edukacji Geograficznej PTG 

9.30 – 11.10 
Sesja referatowa III: Innowacyjność metod  
i środków dydaktycznych w kształceniu  
geograficznym 

Prowadzący: Bożena Wójtowicz 

Elżbieta Szkurłat 
Metody kształcenia w kontekście zakładanych efektów 
kształcenia na różnych etapach edukacji 

Małgorzata Cichoń Metoda projektu w akademickim kształceniu geografów 

Mirosława 
Poleszuk-Kozioł 

Efektywność metody projektów w szkolnej edukacji  
geograficznej i w edukacji regionalnej w świetle badań  
eksperymentalnych 

Ewa Jaworska 
Innowacyjność podręczników w świetle koncepcji edukacji 
geograficznej w programie matury międzynarodowej  

Paulina  
Szmielińska-Pietraszek 

Źródła informacji w aspekcie kształcenia geograficznego 

11.10 – 11.30 Dyskusja 

11.30 – 12.00 Przerwa 

12.00 – 13.40 
Sesja referatowa IV: Kształcenie geograficzne 
– wiedza czy umiejętności? – teoria i praktyka 

Prowadzący: Zbigniew Podgórski 

Joanna Uroda  
Jakub Szmyd 

Znajomość wybranych zagadnień astronomicznych  
i kartograficznych wśród uczestników zawodów Olimpiady 
Geograficznej 

Bożena Dobosik 
Wiedza i umiejętności geograficzne uczniów w świetle  
wyników egzaminu maturalnego z geografii  
w latach 2005-2011 

Barbara  
Dzięcioł-Kurczoba 

Wiedza i umiejętności sprawdzane w zadaniach  
geograficznych na egzaminach zewnętrznych oraz  
w toku studiów geograficznych 

Małgorzata Byca 
Subiektywne wskaźniki efektywności nauczania  
dwujęzycznego geografii 

Zbigniew Podgórski 
Edyta Nawrotek 

Arkadiusz Stańczyk 

Zespół Szkół UMK “Gimnazjum i Liceum Akademickie”  
w Toruniu – bilans dokonań 

13.40 – 14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji 

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa 



 

 

 


