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Proponowana problematyka prac licencjackich na kierunku 

geografia: 
 

1. Kształtowanie umiejętności formalnych w edukacji geograficznej na różnych szczeblach 

kształcenia. 

2. Mapy w w podręcznikach do geografii i przyrody: krytyczna analiza. 

3. Miejsce edukacji w strukturze zatrudnienia wybranych miast i gmin. 

4. Obrazy realistyczne i schematyczne w podręcznikach do geografii i przyrody: krytyczna 

analiza  

5. Ocenianie wiedzy uczniów z zakresu geografii: założenia i praktyki. 

6. Pojęcia i terminy w podręcznikach do geografii i przyrody. 

7. Praca z uczniem odmiennym kulturowo na lekcjach geografii. 

8. Praca z uczniem zdolnym na lekcji geografii. 

9. Prestiż zawodu nauczyciela w Polsce i wybranych krajach. 

10. Rola praktyk zawodowych w przygotowaniu studentów (geografii) do wejścia na rynek 

pracy w Polsce i wybranych krajach. 

11. Rola szkół w życiu społeczno- gospodarczym miasta/gminy/miejscowości.. 

12. Rola uniwersytetów i szkół wyższych w życiu społeczno- gospodarczym na przykąłdzie… 

13. Srebrna gospodarka i jej wpływ na dynamikę zmian na rynku pracy. 

14. Umiejętności nauczyciela geografii w XXI wieku. 

15. Wpływ COVID na nauczycielski rynek pracy. 

16. Współczesne funkcje podręcznika szkolnego. 

17. Wybrane problemy profesji nauczycielskiej w Polsce i innych krajach: starzenie się, 

feminizacja, odejście z zawodu, wypalenie zawodowe itp.  

18. Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym  w Polsce i na świecie. 

19. Zawód nauczyciela geografii: perspektywa jego przedstawicieli 

20. Zawód nauczyciela geografii: perspektywa rodzica i ucznia.  

21. Zeszyty ćwiczeń do geografii: funkcje zakładane i realne. 

oraz inne tematy zaproponowane przez Studentów i powiązane z 
zainteresowaniami naukowymi D. Piróg 
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