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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2012

 
1. Członkowie biorący aktywny udział w pracach Komisji w 2012 r. (tytuł naukowy, 

nazwisko i imię, funkcja pełniona w Komisji)

 Zarząd Komisji:                 prof. dr hab. Elżbieta Szkurłat (Przewodnicząca)
                                            dr Mariola Tracz (Zastępca) 
                                            dr Teresa Sadoń – Osowiecka (Sekretarz)
                                            prof. dr hab. Zbigniew Podgórski 
                                             prof. dr hab. Maria Groenwald
                                            dr hab. Iwona Piotrowska
                                            dr  Adam Hibszer
                                            dr  Jolanta Rodzoś
                                           
  Członkowie :
                              Prof.  S. Piskorz (członek honorowy)
                              prof. dr hab. Florian Plit
                              prof. dr hab. Bożena  Wojtowicz
                               dr hab. Wiktor Osuch
                              dr Joanna  Szczęsna
                               dr Danuta Piróg
                              dr  Małgorzata Cichoń
                              dr Joanna Angiel
                              dr Grażyna Karwacka
                               mgr Aleksandra Bartkowiak
                              mgr Bożena Dobosik 
                                
2. Imprezy zorganizowane przez Komisję w roku 2012:

 Spotkanie robocze Zarządu Komisji KEG w Łodzi  (27-28.01.2012) 
Przedmiotem obrad i dyskusji były:
- program działania KEG na rok 2012 i   kierunki działalności Komisji na 
najbliższe lata;
- zagadnienia związane z wydawaniem kolejnym tomów Prac Komisji Edukacji 
Geograficznej ( koncepcja merytoryczna, opracowywanie i redagowanie 
kolejnych tomów,  recenzenci,  źródła finansowania);
- ocena merytoryczna nadesłanych artykułów do II t. Prac Komisji Edukacji 
Geograficznej;
- przygotowanie wstępnego programu i organizacji konferencji w Gdańsku; 
- kształcenie nauczycieli geografii w  obliczu reformy edukacji - koncepcje 
kształcenia  nauczycieli - wymiana doświadczeń

 59 Zjazd PTG – Sekcja „Dydaktyka geografii”- udział w obradach Zjazdu 
członków Komisji Edukacji Geograficznej:
- referat w części Plenarnej Zjazdu E. Szkurłat  pt. Realne problemy a 
stereotypowy obraz szkolnej edukacji geograficznej”



- referaty w Sekcji Dydaktyki Geografii: ogółem – 12 referatów, w tym 5 
członków Komisji

 Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Między tradycją a 
współczesnością- koncepcje edukacji geograficznej” 28-29 XI.  2012 w Gdańsku
Cele konferencji:

         1)  krytyczna analiza współczesnych koncepcji szkolnej geografii, w tym, m.in.,  
przywołanie tradycji leżących u podstaw aktualnych modeli dydaktycznych oraz 
pokazanie,  jak  te  obecnie  funkcjonujące  ewoluują  w  związku  ze  zmianami 
politycznymi,  gospodarczymi,  społecznymi i  kulturowymi zachodzącymi  w skali 
lokalnej i globalnej;
2)  wskazanie  możliwych  konsekwencji  współczesnej  edukacji  geograficznej, 
zwłaszcza  uwypuklenie  odpowiedzialności  ponoszonej  za  jej  jakość  przez 
teoretyków i praktyków, którzy tą edukacją się zajmują;
3)  zwrócenie  uwagi  na  nowe  podejścia  w  metodologii  badań  pedagogicznych  i 
możliwości ich stosowania w metodologii badań nad edukacją geograficzną.

 Spotkanie  robocze  Zarządu  KEG  (29  XI  2012  -  Gdańsk)  – 
omówienie  spraw  bieżących  (m.in.  dystrybucji  wydanych  tomów, zmian  w stopce 
redakcyjnej tomów,  tematyki  kolejnej konferencji.   

2. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE NAUKOWE, WYSTAWY ITP.

L. p. Termin Miejscowość Nazwa, zasięg i tytuł imprezy
(współorganizatorzy)

Liczba 
referatów

Liczba 
uczestników

26-27. I.
2012

III –IV 
2012

VII-
VIII
2012

5-8.IX.
2012

28-29 
XI.  
2012

Łódź

Łódź, 
Kraków

Łódź, Toruń

Poznań

Gdańsk

Spotkanie robocze członków 
KEG 

wydanie I tomu Prac Komisji 
Edukacji Geograficznej

wydanie II tomu Prac Komisji 
Edukacji Geograficznej

59 Zjazd PTG – Sekcja 
„Dydaktyka geografii”

Konferencja Naukowa: „Między 
tradycją a współczesnością- 
koncepcje edukacji 
geograficznej”

      - 

obj. – 12 
arkuszy

obj. 15 
arkuszy

12 ref.

26 ref.

  
8  osób

40

70



3. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI 
(konkursy,  współpraca  z  innymi  instytucjami,  kursy,  publikacje  zwarte,  materiały  z 
konferencji, komunikaty, itp.)
Udział członków sekcji w działalności międzynarodowej: członkostwo w międzynarodowych 
organizacjach  i  stowarzyszeniach naukowych, uczestnictwo we władzach tych organizacji, 
uczestnictwo w komitetach redakcyjnych zagranicznych wydawnictw naukowych.
..IV 2012 -  wydanie I tomu Prac Komisji Edukacji Geograficznej – egz. złożony 
Sekretarzowi ZG PTG 

VIII 2012 wydanie II tomu Prac Komisji Edukacji Geograficznej – egz. złożony 
Sekretarzowi ZG PTG
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Sekretarz Komisji    
                                                                                               Przewodniczący 
Komisji
Dr Teresa Sadoń – Osowiecka                                       Prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat


