
Komisja Edukacji Geograficznej PTG                                                           dnia 04.03.2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2015

 
1. Członkowie biorący aktywny udział w pracach Komisji w 2015 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 hab. Joanna Angiel 
mgr Aleksandra Bartkowiak
dr  Małgorzata Cichoń 
mgr Katarzyna Dacy-Ignatiuk
mgr Bożena Dobosik dr Maria Adamczewska 
dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba 
dr Arkadiusz Głowacz
prof. UG dr hab. Maria Groenwald
mgr Jadwiga Kop 
dr maria Kucharska                                           
dr Mirosław Mularczyk
prof. UP dr hab. Wiktor Osuch
mgr Remigiusz Pacyna 
dr Małgorzata Pietrzak
prof. UAM 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 Marek Walczak
dr Stanisław Zając 
dr Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn
prof. UP dr hab. Bożena  Wójtowicz
                                
2. Imprezy zorganizowane przez Komisję w roku 2015:

 Spotkanie Zarządu Komisji KEG w Toruniu (12 -13 luty 2015) 
Przedmiotem obrad i dyskusji były:
1. Kształcenie nauczycielskie - programy, organizacja kształcenia, problemy. 
2. "Sosnowiecki" tom Prac KEG PTG - rozdziały, tytuł, recenzenci, skład, koszty itd. 
3. Organizacja i program Konferencji dydaktycznej w Poznaniu - "Nowe problemy i 
metody badań procesu kształcenia geograficznego"  (26 – 27 listopada 2015 r.,). 
4. Inne sprawy, ważne dla dydaktyki geografii, kształcenia nauczycieli geografii, KEG



 Spotkanie członków KEG w  Poznaniu (26.11.2015)

Przedmiotem obrad i dyskusji były:
- sytuacja  kształcenia geograficznego w świetle zapowiadanych zmian w systemie   
edukacji  w Polsce;
- obecność  przedstawiciela dydaktyków geografii i KEG w Komitecie Nauk 

Geograficznych wobec zbliżających się wyborów do KNG;
- dyskusja nad głównymi problemami badawczymi dydaktyki geografii; 
-  program i organizacja konferencji poświęconej Dydaktyce geografii  w Lublinie; 
-  modernizacja strony internetowej Komisji Edukacji Geograficznej;

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 
 Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego 
(26-27.11.2015 Poznań)

Celem konferencji była dyskusja dotycząca tematyki związanej z prowadzeniem badań 
naukowych w obszarze procesu kształcenia geograficznego. Do ważnych zagadnień włączono 
analizę  współczesnych nurtów badawczych procesu kształcenia  oraz przegląd  istniejących 
metod ilościowych i jakościowych stosowanych w badaniach, a także ich egzemplifikację. 
Rozwijanie  naukowego  spojrzenia  przekłada  się  na  stosowanie  także  nowych  koncepcji 
nauczania w edukacji geograficznej. Zatem, umiejętność wyboru metod i technik badawczych 
wraz z odpowiednio zastosowanymi narzędziami  statystycznymi,  wpływa na rozwój teorii 
naukowych, a w efekcie umożliwi wypracowanie koncepcji i modeli zarówno badań, jak i 
procesu  kształcenia.  Podczas  konferencji  zaprezentowano  i  oceniono  badania  naukowe 
prowadzone  we  wszystkich  obszarach  procesu  kształcenia  geograficznego:  jego 
uwarunkowań, relacji, przebiegu procesu postrzegania i odbioru sensorycznego oraz metod na 
różnych etapach kształcenia. Całość pozwoli na pełniejsze wyjaśnianie, planowanie przebiegu 
i poprawę efektywności procesu kształcenia geograficznego. 

Okazją towarzyszącą konferencji był Jubileusz z okazji 85-lecia Dydaktyki Geografii na 
Wydziale  Nauk Geograficznych  i  Geologicznych  UAM w Poznaniu,  50-lecia  utworzenia 
Zakładu  Metodyki  Geografii  oraz  15-lecia  powstania  Pracowni  Dydaktyki  Geografii  i 
Edukacji Ekologicznej, który został podkreślony w Sesji Plenarnej. 

     W programie konferencji zaplanowano sesje referatowe i sesję posterową. W czasie 
konferencji  wygłoszonych  zostało  23  referaty,  natomiast  podczas  sesji  posterowej 
zaprezentowano  13  posterów.  Konferencję  zakończyła  wycieczka  pt.  „Poznań  oczami 
geografów -  wycieczka geograficzna zabytkowym tramwajem”.  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 wielkopolskiego i innych regionów 
Polski,  pracownicy i  studenci  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  doradcy metodyczni 
oraz przedstawiciele wydawnictw edukacyjnych.

Referaty, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, opublikowane zostaną w 
kolejnym tomie Prac Komisji Edukacji PTG w 2016 roku. 

 



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

L. 
p.

Termin Miejscowo
ść

Nazwa, zasięg i tytuł imprezy
(współorganizatorzy)

Liczba
referatów

Liczba 
uczestnik

ów

1.

2.

3.

12- 13. 02
2015

27. 11.
2015

26-27.11. 
2015

Toruń

Poznań

Poznań

Spotkanie robocze członków KEG 

Spotkanie robocze członków KEG 

Ogólnopolska Konferencja naukowa 
Nowe problemy i metody badań 
procesu kształcenia geograficznego 

-

-

23 referaty,
13 posterów

10 osób

9 osób

 100 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.

1.  Wydanie IV Tomu Prac KEG Technologie informacyjno-komunikacyjne w 
kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne, diagnoza wykorzystania. (red. 
A.Hibszer, E. Szkurłat).  Objętość 12 arkuszy  zawierających 11 rozdz. 
monograficznych (w zał.)

2.  Wydanie V Tomu Prac KEG  Technologie informacyjno-komunikacyjne w 
geograficznej praktyce edukacyjnej. (red. A.Hibszer, E. Szkurłat). Objętość  13 
arkuszy tj. 13 rozdziałów monograficznych (w zał.).  

3. Przygotowanie pisma do MEN zawierającego koncepcję kształcenia geograficznego 
ze szczególnym  uwzględnieniem walorów edukacyjnych geografii (w zał.)

4. Prace nad modernizacją strony internetowej Komisji Edukacji Geograficznej

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

 


