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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZA ROK 2016 
  

1. Członkowie biorący aktywny udział w pracach Komisji w 2016 r. (tytuł naukowy, 

nazwisko i imię, funkcja pełniona w Komisji) 

 

 Zarząd Komisji:                 prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat – przewodnicząca 

                                            dr hab. Adam Hibszer – zastępca  

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 

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 

prof. UP dr hab. Danuta Piróg 

prof. dr hab. Sławomir Piskorz (członek honorowy) 

prof. dr hab. Florian Plit 

prof. UKW dr hab. Zbigniew Podgórski  

dr  Jolanta Rodzoś 

dr Teresa Sadoń-Osowiecka 

dr Joanna  Szczęsna 

dr Paulina Szmielińska-Pietraszek 

dr Mariola Tracz 

dr Marek Walczak 

dr Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn 

prof. UP dr hab. Bożena  Wójtowicz 

dr Stanisław Zając  

mgr Michał Zatorski 

                             

2. Imprezy zorganizowane przez Komisję w roku 2016: 

 

1. Seminarium w Łodzi  (1-2 lutego 2016 r.): 

• Szkolenie nt. cytowań jako elementu wzrostu widoczności dorobku naukowego 

• Dyskusja nt. możliwości wzrostu punktowego dorobku naukowego z zakresu 

dydaktyki geografii (punktacja, cytowania, współpraca pomiędzy ośrodkami, 

tematyka badań, inne); 



• Podjęcie decyzji nt. kolejnych tomów Prac KEG PTG;  

• Problemy związane z zapowiadaną przez MEN reformą edukacji; 

• Omówienie zaawansowania i ostatecznej koncepcji publikacji  po konferencji 

w Poznaniu; 

• Koncepcja konferencji w Lublinie i sesji problemowej KEG w Krakowie 

• Pismo do Komitetu Nauk  Geograficznych, dotyczące  miejsca naszej subdyscypliny  

i tematów badawczych; 

• Konieczność powstania strony internetowej KEG PTG; 

• Sprawy dotyczące kształcenia nauczycielskiego. 

2. Spotkania robocze i debata w MEN nt. zmian w podstawie programowej z zakresu 

geografii – 7 maja 2016 r. 

 

Do maja 2016 roku zostały przeprowadzone cztery spotkania regionalne dydaktyków 

i nauczycieli geografii (w Sosnowcu, Krakowie, Łodzi i Warszawie). Dyskutowano na 

nich odpowiedzi na ważne pytania, przygotowując się w ten sposób do ogólnopolskiej 

debaty geograficznej, która odbyła się 7 maja 2016 r. w MEN. Debata była bardzo 

pożyteczna i owocna. Widać było jak bardzo NAM WSZYSTKIM – GEOGRAFOM – 

nauczycielom geografii wszystkich etapów edukacyjnych oraz pracownikom 

dydaktycznym szkół wyższych – zależy na dobrej edukacji geograficznej, jak wiele jest 

pomysłów na doskonalenie podstawy programowej oraz jak wielka jest nadzieja na 

korzystne zmiany w nauczaniu geografii. Wnioski z debat i podjęte na ich podstawie 

decyzje dotyczące zmian w systemie edukacji w Polsce MEN ogłosiło w dniu 27 czerwca 

2016 roku. 

 

3. Spotkanie z Zespołem ds. Edukacji Geograficznej KNG PAN i  KEG, Warszawa  16 

maja 2016 r.: 

 

• Informacje nt. dotychczasowego przebiegu prac nad koncepcją kształcenia 

geograficznego;  

• Wnioski z debaty geograficznej w MEN dotyczącej edukacji geograficznej w nowej 

reformie oświaty (7.05.2016); 

• Dyskusja nad koncepcją kształcenia geograficznego;  

• Stanowisko członków Komisji KNG wobec przedmiotu Przyroda w szkole 

podstawowej i ponadgimnazjalnej; 

• Określenie priorytetów, jakie należy przyjąć w doborze treści podstawy programowej 

oraz kryteriów dokonywania selekcji treści geograficznych;  

• Określenie treści kształcenia geograficznego koniecznych do uwzględnienia 

w podstawie programowej z punktu widzenia zastosowania wiedzy geograficznej, jej 

przydatności, użyteczności oraz praktyczności; 

• Umiejscowienie badań z dydaktyki geografii w CKK oraz usankcjonowanie prawa do 

stopni naukowych z zakresu dydaktyki;  

• Omówienie propozycji problematyki badawczej dydaktyków geografii (uzgodnionej 

na seminarium w Łodzi, 1-2.02.2016):  

• Przedstawienie punktacji za prace naukowe z dydaktyki geografii – przykłady;   

• Przedstawienie miejsca i roli dydaktyków geografii oraz jednostek dydaktycznych na 

różnych wydziałach geograficznych w Polsce; 



• Problem kształcenia i dokształcania nauczycieli geografii.  

 

4. Zjazd PTG,  sekcja tematyczna (27-28 czerwca 2016 r.) 

 

• Podsumowanie ogólnopolskiej debaty na temat zmiany systemu edukacji w Polsce;  

• Sekcja dydaktyczna: Tradycja i nowoczesność kształcenia geograficznego na różnych 

poziomach edukacji (12 referatów). 

 

5. Spotkanie robocze członków KEG – dyskusja nad doborem i układem treści nowej 

podstawy programowej do geografii 

 

• Krótka prezentacja założeń podstawy  programowej; 

• Dyskusja nad układem treści w nowej podstawie programowej; 

• Dyskusja nad doborem treści; 

• Forma zapisu podstawy programowej. 

 

 

6.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Edukacja geograficzna wobec problemów 

współczesnego świata. Lublin 17-18 listopada 2016 r.  

  

Konferencja poświęcona była problematyce współczesnej geografii szkolnej w kontekście 

zmian zachodzących zarówno w samym systemie edukacyjnym, jak i w całej rzeczywistości 

społecznej, kulturowej i gospodarczej. Jej celem była dyskusja nad wartościami edukacji 

geograficznej we współczesnym świecie, nad jej aktualnymi problemami i wyzwaniami. 

Konferencja była okazją do pogłębionej analizy dotychczasowej drogi rozwoju formalnej 

edukacji geograficznej i wypracowania efektywnych scenariuszy na przyszłość, 

z uwzględnieniem współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej. Spotkanie dało możliwość 

prezentacji zarówno wyników badań, jak i doświadczeń praktycznych. Konferencja była 

również okazją do poznania założeń obecnej reformy systemu edukacji. Tematyka obrad 

dotyczyła:  

1. Wartości edukacji geograficznej we współczesnym społeczeństwie.  

2. Miejsca geografii w systemie edukacyjnym.  

3. Nowych wyzwań geografii szkolnej na tle zmian społecznych, ekonomicznych 

i kulturowych.  

4. Kształcenia geograficznego w odniesieniu do współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej.  

       Podczas konferencji wygłoszonych zostało 12 referatów. W ramach konferencji odbył się 

otwarty panel dyskusyjny nt. „Geografia w reformowanej szkole – problemy, wyzwania i 

szanse”. W obradach uczestniczyło ok. 80 osób. Wśród uczestników znaleźli się: dydaktycy 

geografii – przedstawiciele uczelni publicznych kształcących nauczycieli geografii w Polsce 

(UŚ, UŁ, UAM, UP, UG, UMCS, UW), nauczyciele geografii województwa lubelskiego 

i innych regionów Polski, pracownicy i studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, doradcy metodyczni. 

     Referaty, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, opublikowane zostaną 

w kolejnym tomie Prac Komisji Edukacji PTG w 2017 roku.  

   

 

 

 

 



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

 
L. p. Termin Miejscowość Nazwa, zasięg i tytuł imprezy 

(współorganizatorzy) 

Liczba 

referatów 

Liczba 

uczestników 

 

1. 

 

 

2-3.02. 

2016 

 

Łódź 

 

 

Seminarium KEG  
 

 

- 

 

 

10 osób 

 

 

2. 

 

 

7. 05. 

2016 

 

MEN 

Warszawa 

 

Debata nt. zmian w podstawie 

programowej z zakresu geografii 

 

 

- 

 

 

50 osób 

 

 

3. 

 

 

 

16.05. 

2016 

 

 

 

Warszawa 

 

 

Spotkanie z Zespołem ds. Edukacji 

Geograficznej KNG PAN 

 

- 

 

 

10 osób 

 

4. 

 

 

27-28. 

06. 

2016 

 

 

Kraków 

 

 

Zjazd PTG,  sekcja tematyczna 

 

12 

referatów 

 

30 osób 

 

 

5. 

 

 

 

27.06. 

2016 

 

 

 

Kraków 

 

 

Spotkanie robocze członków KEG - 

dyskusja nad doborem i układem 

treści nowej podstawy 

programowej do geografii  

 

- 

 

 

 

16 osób 

 

 

 

6. 17-18. 

11.2016 

 

 

Lublin 

 

 

Ogólnopolska Konferencja 

naukowa Edukacja geograficzna 

wobec problemów współczesnego 

świata. Lublin 17 – 18 listopada 

2016 r. 

 

12 

referatów 

 

80 osób 

 

 

 
 

 

4. 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 VI  Tomu Prac KEG. Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia 

geograficznego (red. I. Piotrowska, E. Szkurłat).  Objętość 17 arkuszy  

zawierających 17 rozdz. monograficznych (w zał.) 

2. Zakończenie prac modernizacyjnych nad stroną internetową Komisji Edukacji 

Geograficznej  http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/ 

 

 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji                                                   Przewodnicząca Komisji 

   

    dr hab. Adam Hibszer                                                dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. UŁ                                                             

http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/

