
Komisja Edukacji Geograficznej PTG                                                           dnia 10.03.2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2014

 
1. Członkowie biorący aktywny udział w pracach Komisji w 2014 r. (tytuł naukowy, 

nazwisko i imię, funkcja pełniona w Komisji)

 Zarząd Komisji:                 prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat – przewodnicząca
                                            dr hab. Adam Hibszer – zastępca 
                                            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 Mirosław Mularczyk
prof. UP dr hab. Wiktor Osuch 
dr Małgorzata Pietrzak
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
dr Paulina Szmielińska-Pietraszek
dr Mariola Tracz 
dr Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn
prof. UP dr hab. Bożena  Wójtowicz
                                
2. Imprezy zorganizowane przez Komisję w roku 2014:

 Spotkanie Zarządu Komisji KEG w Kielcach (21.03.2014) 
Przedmiotem obrad i dyskusji były:
- sprawy związane z  promocją, dystrybucją, wydawaniem kolejnych tomów Prac 

Komisji Edukacji Geograficznej; 
- organizacja konferencji w Sosnowcu; 
- aktualna sytuacja dydaktyki geografii i kształcenie nauczycieli geografii – wymiana 

doświadczeń;
 Spotkanie członków KEG w Warszawie (14.07.2014)

Przedmiotem obrad i dyskusji były:
- publikacja kolejnego Tomu Prac KEG,  
- program i organizacja konferencji w Sosnowcu, 



- strona internetowa Komisji,
-  sprawy związane z kształceniem nauczycielskim, 

 SpotkanieZarządu KEG w Krakowie (29.09.2014)
      Omówiono bieżące problemy KEG w tym dotyczące m.in. organizacji konferencji w 

Sosnowcu oraz dokonano wymiany doświadczeń w zakresie organizacji kształcenia 
nauczycieli geografii w świetle aktualnie obowiązujących standardów kształcenia 
nauczycieli.  

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Technologie informacyjno-komunikacyjne 
w kształceniu geograficznym. Koncepcje e-podręcznika do geografii. w Sosnowcu 
(27-28.11.2015)
Celem  konferencji był  przegląd  i  ocena  stosowania  technologii  informacyjno- 

komunikacyjnych (TIK) w edukacji  geograficznej  na różnych poziomach kształcenia – od 
studiów wyższych (m.in. w ramach kształcenia przyszłych nauczycieli geografii i przyrody), 
przez szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja,  po szkoły podstawowe (na lekcjach przyrody). 
Ważnym  aspektem  konferencji  było  ukazanie  możliwości  wykorzystania  w  edukacji 
geograficznej TIK, e-podręcznika i kształcenia na odległość.

W czasie konferencji wygłoszonych zostało 21 referatów. W obradach uczestniczyło 
ok.100 osób. Wśród uczestników znaleźli się: dydaktycy geografii - przedstawiciele uczelni 
publicznych kształcących nauczycieli geografii w Polsce (UŚ, UŁ, UAM, UKW, UP, UG, UJ, 
UJK, UMCS, UW), nauczyciele geografii województwa śląskiego i innych regionów Polski, 
pracownicy  i  studenci  Uniwersytetu  Śląskiego,  doradcy  metodyczni  oraz  przedstawiciele 
wydawnictw edukacyjnych.

Referaty, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, opublikowane zostaną w 
kolejnym tomie Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficzne-
go w 2015 roku. 

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

L. p. Termin Miejscowość Nazwa, zasięg i tytuł imprezy
(współorganizatorzy)
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-
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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  i wydanie  III tomu Prac Komisji Edukacji Geograficznej – egz. złożony 
Sekretarzowi ZG PTG 
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.......................................................................................................................................................

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

 


