
 
 

Konferencja Naukowa 

EDUKACJA GEOGRAFICZNA  
WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA  

 

LUBLIN, 17 – 18 listopada 2016 r. 

KOMUNIKAT NR 2 

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji: 

Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

 

Komitet Naukowy: 

dr hab. Joanna Angiel (UW), prof. UG dr hab. Maria Groenwald, dr hab. Adam Hibszer (UŚ), prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, prof. UAM dr hab. 

Iwona Piotrowska, dr hab. Danuta Piróg (UP, Kraków), prof. zw. dr hab. Florian Plit (UJK), prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UŁ dr hab. 

Elżbieta Szkurłat – przewodnicząca, prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz, dr Maria Adamczewska (UŁ), dr Alina Awramiuk-Godun (UW), dr 

Małgorzata Cichoń (UAM), dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba (UŁ), dr Arkadiusz Głowacz (UŁ), dr Mirosław Mularczyk (UJK), dr Małgorzata Pietrzak 

(UJ), dr Paweł Pytka (UMCS), dr Jolanta Rodzoś (UMCS), dr Teresa Sadoń-Osowiecka (UG), dr Joanna Szczęsna (UMCS), dr Paulina Szmielińska-

Pietraszek (AP), dr Paweł Wojtanowicz (UMCS) 

 

Komitet Organizacyjny: 

dr Jolanta Rodzoś, dr Joanna Szczęsna, dr Paweł Pytka, dr Paweł Wojtanowicz 

Konferencja poświęcona jest problematyce współczesnej geografii szkolnej w kontekście zmian zachodzących 

zarówno w samym systemie edukacyjnym, jak i w całej rzeczywistości społecznej, kulturowej i gospodarczej. Jej 

celem jest dyskusja nad wartościami edukacji geograficznej we współczesnym świecie, nad jej aktualnymi 

problemami i wyzwaniami. Będzie to okazja do pogłębionej analizy dotychczasowej drogi rozwoju formalnej 

edukacji geograficznej i wypracowanie efektywnych scenariuszy na przyszłość, z uwzględnieniem współczesnej 

teorii i  praktyki edukacyjnej. Spotkanie daje możliwość prezentacji zarówno wyników badań, jak i doświadczeń 

praktycznych. Stwarza również okazję do poznania założeń obecnej reformy systemu edukacji. Zachęcając do 

udziału w tym przedsięwzięciu, mamy nadzieję na ożywioną dyskusję i wypracowanie pozytywnych rozwiązań 

służących przyszłości edukacji geograficznej. 

Proponowana tematyka obrad: 

1. Wartości edukacji geograficznej we współczesnym społeczeństwie. 

2. Miejsce geografii w systemie edukacyjnym. 

3. Nowe wyzwania geografii szkolnej na tle zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych 

4. Kształcenie geograficzne w odniesieniu do współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej 

5. Nauczyciel geografii wobec zadań współczesnej edukacji 

W programie konferencji planujemy sesje referatowe i sesję posterową. Teksty wystąpień oraz przesłane artykuły 

zostaną zrecenzowane i przygotowane do opublikowania w kolejnym tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej 

PTG.  

 



 
 

Miejsce konferencji: 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej           
w Lublinie, al. Kraśnicka 2CD 

(link do mapy: 
https://www.google.pl/maps/place/Wydzia%C5%82+Nauk+o+Ziemi+i+Gospodarki+Przestrzennej+UMCS/@51.2489378,22.5235448,16z/data=!

4m5!3m4!1s0x0:0x33e1265359dfd38b!8m2!3d51.2478593!4d22.5233352) 

Koszty uczestnictwa: 

 Opłata konferencyjna: 350 zł (obejmuje publikację artykułu w kolejnym tomie Prac Komisji 

Edukacji Geograficznej, serwis kawowy, obiad oraz kolację pierwszego dnia konferencji). 

 Opłata: 200 zł (obejmuje publikację artykułu w 6 tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej, bez 

udziału w obradach). 

 Opłata konferencyjna zniżkowa: 100 zł (obejmuje udział w przerwach kawowych, obiedzie i 

kolacji – bez publikacji tekstu) 

 Opłata konferencyjna zniżkowa dla nauczycieli: 50 zł (obejmuje udział w przerwach kawowych 

oraz w obiedzie – bez publikacji  tekstu i kolacji) 

 Wpłaty prosimy kierować na konto PTG o/Lubelski, Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin,  

nr konta: 63 1240 5497 1111 0010 5713 0311 (Bank PEKAO SA), w tytule przelewu prosimy 

wpisać: „Dydaktyka, nazwisko uczestnika”. 

 Każdy uczestnik otrzyma fakturę w pierwszym dniu konferencji. 

 

Propozycje zakwaterowania na czas konferencji (rezerwacja we własnym zakresie): 

 Hotel HUZAR, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin, www.hotelhuzar.pl (najbliżej miejsca obrad) 

 Na Rogatce, ul. Sielankowa 1, 20-802 Lublin, www.narogatce.pl  

 Hotel Młyn, Aleje Racławickie 23a, 20-400 Lublin, www.hotel-mlyn.lublin.pl  

 Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin,  www.campanile-lublin.pl  

Ważne terminy 

 Przesłanie karty zgłoszenia wraz z abstraktem: do 30.09.2016 r. 

 Przesłanie opłaty konferencyjnej: do 15.10.2016 r. na konto podane w komunikacie nr 2, 

który zostanie przesłany do 10 września 2016 r. 

 Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji do 30.11.2016 r. 

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

pdg.wnozigp@umcs.pl 
 

Serdecznie zapraszamy 
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