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Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego po raz
szósty organizuje konferencję przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych
procesem kształcenia i sposobami jego badania. Poprzednie konferencje odbyły się
w Krakowie (2010 r.), Toruniu (2011 r.), Gdańsku (2012 r.), Łodzi (2013 r.) i
Sosnowcu (2014 r.). Na tegoroczną konferencję zapraszamy na Wydział Nauk
Geograficznych
w Poznaniu.
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Celem konferencji jest dyskusja dotycząca tematyki związanej z prowadzeniem
badań naukowych w obszarze procesu kształcenia geograficznego. Ważnym
zagadnieniem będzie analiza współczesnych nurtów badawczych tego procesu,
przegląd istniejących metod stosowanych w badaniach zarówno ilościowych, jak
i jakościowych, a także ich egzemplifikacji. 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, wpływać będzie na
rozwój teorii naukowych, a w efekcie umożliwi wypracowanie koncepcji i modeli
zarówno badań, jak i procesu kształcenia.
Proponowana tematyka obrad:
1. Nowe strategie i modele stosowane w badaniach procesu kształcenia
geograficznego.
2. Koncepcje poznania i wyniki badań psychologicznych a teoretyczne podstawy
kształcenia geograficznego.
3. Przegląd metod ilościowych i jakościowych oraz narzędzi wykorzystywanych
w badaniach przebiegu kształcenia geograficznego a także pomiaru jego efektów
– analiza krytyczna.
4. Zalety oraz wady metod ilościowych i jakościowych stosowanych w badaniach
procesu kształcenia oraz konsekwencje ich stosowania.
5. Geograficzne projekty realizowane w edukacji na wszystkich etapach kształcenia.

Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji i oceny badań naukowych
prowadzonych we wszystkich obszarach procesu kształcenia geograficznego: jego
uwarunkowań, relacji, przebiegu procesu postrzegania i odbioru sensorycznego oraz
metod na różnych etapach kształcenia. Pozwoli to na pełniejsze wyjaśnianie,
planowanie przebiegu i poprawę efektywności procesu kształcenia geograficznego.
Zagadnienie dotyczące geograficznych projektów realizowanych na różnych etapach,
będzie jednocześnie akcentem podkreślającym rolę badań naukowych w kształceniu
i promocję nauki.
W programie konferencji planujemy sesje referatowe i sesję posterową,
dlatego zachęcamy Państwa do udziału w nich. Teksty wystąpień zostaną
zrecenzowane i przygotowane do opublikowania w kolejnym tomie Prac Komisji
Edukacji Geograficznej PTG.

Miejsce konferencji:
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Collegium Geographicum im. Stanisława Pawłowskiego, 61-680 Poznań, ul.
Dzięgielowa 27.
Koszty uczestnictwa:
 Opłata konferencyjna: 300 zł (obejmuje publikację artykułu w 6 tomie Prac
Komisji Edukacji Geograficznej, udział w przerwach kawowych, obiedzie oraz
kolacji).
 Opłata: 200 zł (obejmuje publikację artykułu w 6 tomie Prac Komisji Edukacji
Geograficznej, bez udziału w obradach).
 Opłata konferencyjna zniżkowa: 100 zł (obejmuje udział w przerwach
kawowych, obiedzie i kolacji – bez publikacji tekstu)
 Opłata konferencyjna zniżkowa dla nauczycieli: 50 zł (obejmuje udział w
przerwach kawowych oraz w obiedzie – bez publikacji tekstu i kolacji)
Ważne terminy
 Przesłanie karty zgłoszenia: do 15.11.2015 r.
 Przesłanie opłaty konferencyjnej: do 20.11.2015 r. na konto z dopiskiem
„Konferencja_Nowe problemy i metody badań + imię i nazwisko
uczestnika”
Konto Fundacja UAM
numer konta:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań 27 1750 1019 0000 0000 0550 6147
 Pełny tekst wystąpienia do 30.12.2015 r.
Oferta miejsc noclegowych została przedstawiona w komunikacie na stronie
internetowej Pracowni Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej .
Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
pdgiee@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy

