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Proponowana problematyka prac magisterskich na kierunku 

geografia: 
 

1. Dobór i układ treści kształcenia w wybranych podręcznikach szkolnych: krytyczna 

analiza. 

2. Dobór i układ zadań w wybranych zeszytach ćwiczeń do geografii: krytyczna analiza.  

3. Dokształcenie nauczycieli geografii: dawniej i dziś: przyczyny, formy, motywacje. 

4. Esej w edukacji geograficznej. 

5. Fotografia w edukacji geograficznej. 

6. Egzaminy zewnętrze jako narzędzie ewaluacji osiągnięć uczniów z zakresu geografii. 

7. Kariera zawodowa nauczycieli geografii. 

8. Koncepcje przygotowania do zawodu nauczyciela geografii w innych krajach.  

9. Metody nauczania – uczenia się geografii: założenia i rzeczywistość.  

10. Motywy wyboru geografii na maturze. 

11. Możliwości wykorzystania mediów przestrzennych w edukacji geograficznej. 

12. Profesje „różowych kołnierzyków”; feminizacja wybranych zawodów Polsce i na świecie: 

przyczyny i skutki. 

13. Rola edukacji w strukturze zatrudnienia wybranych miast i gmin. 

14. Percepcja kształcenia zdalnego na kierunku geografia – doświadczenia wykładowców 

i studentów. 

15. Percepcja kształcenia zdalnego na kierunku geografia – doświadczenia nauczycieli 

różnych szczebli kształcenia. 

16. Realny popyt na geografów w wybranych województwach. 

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

pracy w Polsce i wybranych krajach. 

18. Strategie motywowania uczniów do edukacji geograficznej. 

19. Trudności uczniów w procesie kształcenia geograficznego. 

20. Wieloetatowość w zawodzie nauczyciela: przyczyny, formy, efekty. 

21. Wpływ karty nauczyciela na politykę kadrową szkół. 

22. Zmiany struktury zatrudnienia na małopolskim rynku pracy. 

23. Zajęcia terenowe w szkolnej edukacji geograficznej. 

 

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