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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2013

 
1. Członkowie biorący aktywny udział w pracach Komisji w 2013 r. (tytuł naukowy, 

nazwisko i imię, funkcja pełniona w Komisji)

 Zarząd Komisji:                 prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat – przewodnicząca
                                            dr Mariola Tracz – zastępca (do czerwca 2013)
                                            dr Teresa Sadoń – Osowiecka - sekretarz
                                                                                     
Członkowie :
dr Maria Adamczewska 
dr hab. Joanna Angiel 
mgr Aleksandra Bartkowiak
dr  Małgorzata Cichoń 
mgr Katarzyna Dacy-Ignatiuk
mgr Bożena Dobosik 
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba 
dr Arkadiusz Głowacz
prof. UG dr hab. Maria Groenwald                                            
dr hab.  Adam Hibszer                                            
prof. UP dr hab. Wiktor Osuch 
dr hab. Iwona Piotrowska
dr Danuta Piróg
prof. dr hab. Sławomir Piskorz (członek honorowy)
prof. dr hab. Florian Plit
prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski 
dr  Jolanta Rodzoś
dr Joanna  Szczęsna
prof. UP dr hab. Bożena  Wójtowicz
                                
2. Imprezy zorganizowane przez Komisję w roku 2013:

 Spotkanie robocze Zarządu Komisji KEG w Krakowie, 4-5.06.2013 
Przedmiotem obrad i dyskusji były:
- sprawozdanie z  działalności KEG PTG za ostatnie lata;
- zmiany w składzie Zarządu Komisji: rezygnacja M. Tracz;
- program i kierunki działalności KEG PTG na rok 2013 i najbliższe lata;
- sprawy związane z punktacją, promocją, wydawaniem kolejnych tomów Prac 

Komisji Edukacji Geograficznej; 
- wstępny program i organizacja konferencji w Łodzi; 
- problemy wydania drukiem kolejnego tomu bibliografii dydaktyki geografii,
- aktualna sytuacja dydaktyki geografii i kształcenie nauczycieli geografii -   

wymiana doświadczeń;
 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Edukacja geograficzna w Polsce i na 

świecie” -  Łódź, 21-22 listopada 2013 r.
Referaty wygłosili m.in. goście zagraniczni: prof. dr David Lambert z Uniwersytetu w 

Londynie oraz dr Marten Loessner z Uniwersytetu w Giessen. Ogółem w czasie konferencji 



wygłoszonych  zostało  21  referatów, z  czego  6  w  języku  angielskim,  oraz  15  w  języku 
polskim. W obradach uczestniczyło ogółem około 130 osób. Wśród uczestników znaleźli się: 
przedstawiciele  uczelni publicznych kształcących nauczycieli  geografii  w Polsce (UŁ, UJ, 
UKW, UAM, UŚ,  UP, UG),  goście  z  zagranicznych  ośrodków akademickich  (z  Wielkiej 
Brytanii,  Niemiec  i  Czech),  nauczyciele  geografii  z  Łodzi,  regionu  łódzkiego  i  Polski, 
pracownicy WNG UŁ, studenci UŁ, doradcy metodyczni oraz przedstawiciele wydawnictw 
edukacyjnych.

Dzięki  wygłoszonym  referatom  oraz  ożywionej  dyskusji  udało  się  zrealizować 
następujące cele konferencji:
- określenie, porównanie i ocena miejsca geografii w systemach kształcenia w Polsce i na 
świecie;
- prezentacja i porównanie założeń teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań  funkcjonują-
cych w ramach edukacji geograficznej w Polsce i w innych krajach;
- krytyczna analiza współczesnych koncepcji szkolnej geografii; 
- porównanie modeli kształcenia nauczycieli geografii w różnych krajach;
- porównanie rangi i społecznego odbioru geografii;
-  wyznaczenie  pożądanych  kierunków  zmian  sprzyjających  podnoszeniu  jakości  edukacji 
geograficznej w Łodzi i Polsce na różnych etapach kształcenia.

Referaty, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, opublikowane zostaną w 
kolejnym tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficzne-
go w czerwcu 2014 roku. 

W pierwszym dniu konferencji wszyscy uczestnicy wzięli udział w wycieczce zatytu-
łowanej „Rewitalizacja szansą na nowe oblicze Łodzi”. 

 Spotkanie robocze Zarządu KEG (22.11.2013 - Łódź) – omówienie spraw 
bieżących (m.in. wydania kolejnego tomu Prac KEG, sprawy finansowe, 
opracowanie strony internetowej KEG).   

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

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

Liczba 
referatów

Liczba 
uczestników

4-5.06.
2013

21-22.11. 
2013

22.11.2013

Kraków

Łódź

Łódź

Spotkanie robocze członków 
KEG 

Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt. „Edukacja 
geograficzna w Polsce i na 
świecie”

Spotkanie robocze członków 
KEG 

-

21

-

12 osób

130 osób

10 osób

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.

Przygotowanie do druku  III tomu Prac Komisji Edukacji Geograficznej 

.....................................................................................................................................................
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           Sekretarz Komisji                                                           Przewodnicząca Komisji
  Dr Teresa Sadoń-Osowiecka                                      dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. UŁ

 


