
 

EDUKACJA GEOGRAFICZNA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA                             

W CZASACH NIEPEWNOŚCI 

 

Temat sesji bezpośrednio nawiązuje do tematu głównego Kongresu „GEOGRAFIA 

NIEPEWNOŚCI” i daje możliwość twórczego rozwinięcia wątku edukacyjnego podjętej 

tematyki Kongresu. Często doświadczamy braku społecznej świadomości czym zajmuje się 

geografia i mamy poczucie bagatelizowania geografii, sprowadzanej do wiedzy szkolnej – 

najczęściej wycinkowej. Budzi to w nas sprzeciw, który jednak pozostaje niemy. 

Warunki niepewności cechuje dominacja emocji nad racjonalnością, dlatego ważnym 

zadaniem jest rzetelna diagnoza aktualnego stanu i całościowa ocena tego co wiemy a czego 

nie wiemy o różnych wymiarach edukacji geograficznej polskiego społeczeństwa. W 

badaniach dydaktyczno-geograficznych przeprowadzono w ostatnim czasie diagnozy 

znaczących obszarów edukacji, ale też wiele pól nadal wymaga precyzyjnej oceny. Istotnym 

problemem staje się identyfikacja skali i przyczyn rozdźwięku pomiędzy wynikami badań i 

założeniami teoretycznymi a geograficzną praktyką edukacyjną na poziomie szkolnym, 

akademickim i ogólnospołecznym. To rozpoznanie powinno stanowić podstawę 

wnioskowania o nowych celach i kierunkach działań geografów na przyszłość. 

W czasach chaosu i niepewności istnieje pokusa przypisywania obecnego stanu 

edukacji geograficznej (również geografii jako nauki) głównie czynnikom zewnętrznym, 

niezależnym od geografów. Dlatego ważnym celem naszej sesji byłoby rozpoznanie, które z 

problemów edukacji i w jakim wymiarze zależą od tzw. „innych” a ile od nas samych – 

geografów. Powinno to pomóc podjąć racjonalną decyzję co do tego w jakie działania 

badawcze i aplikacyjne warto się zaangażować. Podczas sesji chcemy rozpocząć dyskusję nad 

realnymi możliwościami „przebudzenia geograficznego” społeczeństwa. Czy jako 

geografowie jesteśmy w stanie podjąć zbiorową aktywność i odpowiedzialność za pogłębioną 

geograficzną edukację społeczeństwa? Wyzwanie to jest niebagatelne, bardzo trudne i 

wymagające, gdyż będzie oznaczać potrzebę większego zaangażowania wszystkich 

geografów. Czy wobec licznych obowiązków oraz reżimowych wyznaczników sukcesu 

naukowego wystarczy nam siły i zapału na podjęcie nowych wyzwań? Zakładamy, że takie 

działania mogą być interesującym polem badawczym procesów społecznych i mogą przynieść 

geografii jako nauce konkretne korzyści poznawcze. Wymagać to będzie jednak poważnego 

namysłu i wyznaczenia nadrzędnych - kierunkowych (strategicznych) działań, jak i działań o 

charakterze bardziej lokalnym. W obliczu coraz szybszych zmian Świata, jesteśmy 

przekonani, że geografia za kilka lat wejdzie do mainstreamu - nie będzie innej możliwości. 

Należy się do tego procesu poważnie przygotować. Zachęcamy uczestników Kongresu 

Geografii Polskiej do wypowiedzi w zakreślonym temacie sesji. 


