
Koleżanki i Koledzy – Członkowie i Sympatycy KEG PTG, 
 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zapraszamy na Geograficzne Seminarium Dydaktyczne 

poświęcone dyskusji nad bieżącymi sprawami związanymi z edukacją geograficzną oraz 

aktualnymi działaniami KEG. Odbędzie się ono w Warszawie w dniach 26-27 stycznia 

(piątek od godz. 13.00 - do późnych godzin wieczornych [osoby wyjeżdżające wyjdą w 

dogodnym dla siebie czasie] oraz w sobotę od 8-mej do 10.00.). Spotykamy się w siedzibie 

IGiPZ PAN przy ulicy Twardej 51/55 w salce na parterze. Udało się również w tym samym 

budynku zarezerwować nocleg dla 6 osób w dwuosobowych pokojach (cena za pokój 130.00 

zł. tj. 65,00 zł od osoby). Są jeszcze wolne miejsca dla 4 osób. Musimy potwierdzić 

rezerwację pokoi w następnym tygodniu (do środy). Osoby zainteresowane noclegiem w 

IGiPZ PAN proszone są o informację. 

 

W programie Seminarium: 
 

- dyskusja nad problemami kształcenia nauczycieli w związku z nowym Modelem 

kształcenia… oraz planowanym konkursem na finansowanie tego kształcenia w 

najbliższych latach; 

- dyskusja nad programem kursów dokształcających oraz podjęciem prac nad 

opracowaniem programu studiów podyplomowych dla nauczycieli geografii w 

związku z nową podstawą programową; 

- podjęcie decyzji co do formy i tematyki kolejnych tomów Prac KEG PTG; 

- omówienie spraw związanych z sesją tematyczną na Kongresie Geografów Polskich 

oraz konferencją dydaktyczną w Warszawie w dniach 19-20 października 2018 roku; 

- inne ważne - zaproponowane przez uczestników Seminarium kwestie;  

Prosimy o informację potwierdzającą uczestnictwo w Seminarium. 

Ponadto podpowiadamy następujące miejsca noclegowe: 
 

- Puffa Hostel Lux (160 zł za pokój dla dwóch osób z łazienką i ze śniadaniem), Ul. 

Karowa 31, Śródmieście,  Telefon: +48535550855 
 

- Hotel ZNP LOGOS Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, Śródmieście. Pokój 

dwuosobowy bez śniadania 210 zł Telefon:+48226255185 

 
- Apartament Varsovie przy ul. Kopernika (4-5 minut drogi od Pałacu Staszica). 

Rezerwacja z booking com (tzn. przez e-Sky). To jest mieszkanie - kawalerka  \- 

sypialnia, z kuchnią i łazienką. Bez śniadania. Całość 168 zł. 

 
- Syrenka  Schroni sko  Młodzi eżow e  PTSM Ul. Karolkowa 53a (Wola) Pokoje 1,2,3 

osobowe w cenie od 35 do 60 zł bez śniadania 
 

 
 

Pozdrawiamy serdecznie 

Elżbieta Szkurłat 

Adam Hibszer 

https://secure.booking.com/myreservations.pl.html?aid=304142%3Bauth_key%3D4EUyxNq6OW8eWump&amp;%3Bsource=conf_email%3Bpbsource%3Dconf_email_hotel_name

