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W dniach 18 – 20 września 2019 w Warszawie odbył
się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny organizowany
przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z

OGŁOSZENIA

Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. Zjazd poprzedziła
Akademia Młodego Naukowca.

Obrady Zjazdu zostały zakończone przyjęciem Stanowiska

wobec

następstw

(publikujemy je na stronie 5).

„W zdrowym społeczeństwie, które jest wystarczająco
bezpieczne w swej demokracji, uspołecznieniu struktury i
strategii pojawia się sytuacja, w której jest miejsce na
kontrolę i krytykę, jest miejsce na zmiany, ale tylko i
wyłącznie w ramach procesu dialogu. Zapewne przy okazji naszego Jubileuszowego Zjazdu te i inne problemy ,
kwestie, kontrowersje zostaną wyartykułowane, co może
służyć jedynie dobru polskiej pedagogiki i edukacji, dobru, które wszystkim tu zgromadzonym leży na sercu”.

Fragment wypowiedzi prof. dr hab. Joanny
Madalińskiej-Michalak inaugurującej X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

zmian

w

oświacie

AKTUALNOŚCI
X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny,
18-20 września 2019, Warszawa
Podczas obrad Zjazdu, którego hasłem była Pedagogika i edukacja
wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii, podję-

to dyskusję nad wyzwaniami, jakie stoją przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym współczesnej Polski
i świata.
Obrady Zjazdu rozpoczęto wykładami plenarnymi, które zostały podzielone na dwie grupy problemowe:

Wykłady jubileuszowe, w których zaprezentowana została droga
do zjazdów jako formy debaty w środowisku pedagogów oraz znaczenie tych spotkań dla rozwoju dyscypliny. Były to następujące
wykłady, które odbyły się 18 września 2019 r.:


Prof. Zbigniew Kwieciński: Wleczemy za sobą ogon nie przezwyciężonej przeszłości. Pierwsza dekada



Prof. Bogusław Śliwerski: Pedagogika (bez) zaufania



Prof. Joanna Madalińska-Michalak: Odpowiedzialność za przy-

szłe pokolenia: edukacja do autonomii
Wykłady

problematyzujące

tytułow e

kategorie

Zjazdu.

(odbywały się symultanicznie 19 i 20 września). Wśród zaproszo-

nych do wygłoszenia wykładów byli profesorowie, którzy aktywnie
uczestniczyli w I Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym w 1993
roku.
Cdn.
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AKTUALNOŚCI
X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny,
18-20 września 2019, Warszawa
19.09.2019
Prof. Zbyszko Melosik: Książka jako „złoty standard” w naukach społecznych i humanistycznych
Prof. Tomasz Szkudlarek: No Future. Drogi wyjścia, linie ucieczki i teraźniejszość jako międzywojnie
Prof. Stefan M. Kwiatkowski: Prognozowanie rozwoju systemu edukacji w kontekście wyzwań natury globalnej
Prof. Tadeusz Pilch: Myśl pedagogiczna i edukacja wobec anomii,
bierności obywatelskiej, dysfunkcjonalności władzy i demokracji
proceduralnej
Prof. Andrzej M. Kaniowski: Autonomia wyzwaniem dla naszej edukacji
20.09.2019

Prof. Iwona Chrzanowska: O czym się nie mówi w kontekście edukacji
włączającej – perspektywa (nie tylko) pedagogiki specjalnej
Dr hab. Roman Dolata, prof. UW: Czy genetyka zachowania trafnie szacuje wpływ szkoły na osiągnięcia szkolne, czyli o nieoczekiwanym pożytku poznawczym z gimnazjalnego eksperymentu
Dr hab. Anna Sajdak-Burska: Budowanie kultury zaufania i wspólnotowości w edukacji akademickiej
Prof. Teresa Hejnicka-Bezwińska: Pamięć i tradycja w przezwyciężaniu kryzysu zaufania i wspólnotowości w praktyce
edukacyjnej
Prof. Ryszard M. Łukaszewicz: Edukacja wobec kryzysu zaufania,
wspólnotowości i autonomii – która i jaka edukacja?

Każdemu z tych wykładów towarzyszyła dyskusja z udziałem słuchaczy.
Uczestnicy dyskusji nie tylko stawiali pytania służące poszerzeniu spek-

trum treści wykładów, ale też w swoich wypowiedziach i komentarzach
wskazywali kolejne problemy związane z wykładanymi zagadnieniami.
Na podkreślenie zasługuje podnoszenie w czasie wykładów i w dyskusjach aktualnych zjawisk i problemów polskiej oświaty, edukacji i pedagogiki jako dyscypliny naukowej.
Cdn.
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AKTUALNOŚCI
X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny,
18-20 września 2019, Warszawa
Sekcje problemowe
Polityka oświatowa, szkoła, instytucje edukacyjne (prof. B. Śliwerski
i prof. M.J. Szymański)

Nauczyciel (prof. J. Madalińska-Michalak, dr hab. P. Kostyło, prof.
UKW)

Młodzież, uczeń, student, słuchacz (prof. M. Czerepaniak-Walczak,
prof. A. Cybal- Michalska)

Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania (prof. E. Ogrodzka
-Mazur, dr hab. M. Kolankiewicz)

Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców (prof. M.
Piorunek, prof. S.M. Kwiatkowski)

Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy
społeczne, media, migracje (prof. A. Wiłkomirska, prof. Z. Melosik)

Metodologia badań humanistycznych i społecznych (prof. D.
Kubinowski, prof. K. Rubacha)


Sympozja specjalne

Zdolności i twórczość. Problemy, koncepcje, perspektywy (dr hab. J.
Łaszczyk, prof. M. Ledzińska, prof. W. Limont i dr hab. Teresa Giza
prof. WŚ)

Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu triady teoretycznoempirycznej: osoba- rodzina-społeczeństwo (prof. J. Głodkowska, dr
ha. S. Byra prof. UMCS i dr hab. A. Żyta prof. UWM)

Dziedzictwo idei i dramat losów czołowych postaci pedagogiki polskiej w XX wieku: historia, analiza i krytyka więzi i pęknięć międzypokoleniowych (prof. L. Witkowski, prof. E. Marynowicz-Hetka i dr
hab. K. Maliszewski)

Zaufanie i wspólnotowość w pracy nauczycieli (prof. M. CzerepaniakWalczak, dr hab. Inetta Nowosad prof. UZ i dr hab. J. Łukasik prof.
UP im.KEN)

Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na problemy współczesnego świata (dr hab.
A. Czerkawska prof. DSW, dr hab. E Ziarkiewicz prof. UWr)

Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania
(dr hab. M. Tanaś prof. APS, prof. S. Juszczyk

(Nie) bezpieczeństwo ontologiczne. Człowiek współczesny w matni
znaczeń, zagrożeń i symboli (prof. M. Dziemianowicz-Nowak)

Polsko-ukraiński dyskurs naukowy o pedagogice pracy i andragogice (dr ha. F. Szlosek prof. APS)
(Na podstawie sprawozdania prof. Marii Czerepaniak-Walczak, przew. Komitetu Programowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego)
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AKTUALNOŚCI
Stanowisko X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego
w sprawie edukacji w Polsce
My, zgromadzeni na X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym odbywającym się w
dniach 18-20 września 2019 roku w Warszawie, przedstawiciele polskiej pedagogiki akademickiej, zwracamy się do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej: Prezydenta,
Parlamentu i Rządu z apelem o podjęcie działań uzdrawiających polską oświatę. Naszą
wiedzę, wyniki badań oraz zaangażowanie w kształcenie i wychowanie na rzecz godności, zaufania, autonomii i wspólnotowości traktujemy jako podstawę uprawnienia do wyrażenia stanowiska wobec obecnego stanu polskiej edukacji.
Ostatni rok nasilił i pogłębił trudności występujące od lat w polskich szkołach. Zwracamy
uwagę na te najważniejsze i palące. Zmiana struktury szkolnictwa wprowadzana bez
porozumienia z samorządami, konsultacji z dyrektorami szkół i środowiskiem nauczycielskim oraz bez uwzględnienia opinii szeroko rozumianego środowiska ludzi nauki, ponadto bez czasu i środków finansowych na dostosowanie infrastruktury szkolnej, spowodowała kryzys w funkcjonowaniu szkół, szczególnie ponadpodstawowych. Niespójność
podstaw programowych poszczególnych etapów kształcenia zaburza warunki zarówno
rzetelnej nauki jak i rozwijania zainteresowań i pasji uczniów i nauczycieli. Jest również
źródłem bardzo złych doświadczeń obywatelskich. Uczniowie stają się świadkami i
uczestnikami chaosu, złej organizacji i dysfunkcyjnych rozwiązań. W przepełnionych
szkołach nie są w stanie otrzymać odpowiedniego wsparcia i pomocy psychologicznej i
pedagogicznej w trudnych sytuacjach życiowych a często nie mogą nawet liczyć na to,
że ich problemy szkolne, rodzinne, zdrowotne zostaną zauważone.
Drugim wymagającym natychmiastowego rozwiązania problemem, pogłębiającym kryzys szkolnictwa jest sytuacja zawodowa polskich nauczycieli. Bardzo niskie, w porównaniu do innych grup zawodowych, zarobki nauczycieli, lekceważenie ich problemów i nie
branie ich pod uwagę jako partnerów w naprawianiu polskiej oświaty powoduje stałe
obniżanie nauczycielskiego autorytetu i prestiżu oraz ogólne zniechęcenie, osłabienie ich
kreatywności i gotowości do wspólnotowego działania i rozwiązywania problemów szkolnych, a także odchodzenie z zawodu, które już teraz skutkuje brakiem nauczycieli w
wielu szkołach.
Polska szkoła przeżywa także kryzys wspólnotowości i zaufania. Wprowadzone szybko i
bez przygotowania reformy spowodowały, że nie była możliwa praca nad odpowiednimi
rozwiązaniami w zespołach nauczycieli, rodziców, samorządowców i administracji oświatowej. Nauczycielom i rodzicom odebrano sprawczość i podmiotowość, która decyduje o
sukcesie każdego działania. Oświata staje się miejscem erozji reguł demokratycznych.
Podlega zawłaszczaniu przez doraźne interesy polityczne.
Apelujemy o zmianę języka w odniesieniu do nauczycieli i okazywanie szacunku ich pracy. Poniżanie nauczycieli to deprecjonowanie zadania, jakim jest wychowanie dzieci i
młodzieży. Lekceważenie środowiska nauczycielskiego i akcelerowanie konfliktu rodziców i nauczycieli pogłębia kryzys zaufania, który, niestety, jest charakterystyczny dla
polskiej szkoły i całego społeczeństwa.
Dla dobra polskiej szkoły i ratowania jej przed jeszcze głębszym kryzysem apelujemy o
natychmiastowe podjęcie działań naprawczych we współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za polską szkołę oraz ekspertami i środowiskiem naukowym. Apelujemy
o podjęcie publicznej debaty nad edukacją, dialogu z samorządami, środowiskiem nauczycielskim oraz przedstawicielami nauki i wspólne określenie i zaplanowanie najpotrzebniejszych działań naprawczych.
Warszawa, 20 września 2019 r.
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AKTUALNOŚCI
Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na Stanowisko X
Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w sprawie edukacji w
Polsce

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
PODSEKRETARZ STANU
DIP-WI.053.2.2019.ŁT

Szanowny Panie,

Warszawa, 21 października 2019 r.

Pan
Robert Sarnecki
Sekretarz Generalny
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

z uwagą zapoznałem się ze stanowiskiem uczestników X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w sprawie stanu polskiej edukacji przesłanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję za Państwa głos w
dyskusji na temat polskiej oświaty.
Na wstępnie pragnę zauważyć, że wiele tez zawartych w stanowisku nie
ma odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Wiele z nich są również powieleniem nieprawdziwych doniesień medialnych.
Reforma systemu edukacji wdrażana jest zgodnie z wcześniej przyjętym
harmonogramem oraz spotkała się z poparciem większości społeczeństwa. Wprowadzamy ją, ponieważ takie były i są oczekiwania większości
Polaków. Chcą oni szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat.
U początku towarzyszyła nam idea, aby każdy uczeń, bez względu na to,
gdzie mieszka i jaki jest status materialny jego rodziny, mógł uczyć się w
dobrej szkole i miał dostęp do dobrej edukacji. Zmieniamy oświatę, bo
system wdrożony w 1999 r. (wprowadzenie gimnazjów) spotkał się z negatywną oceną znacznej części społeczeństwa. Nauka w liceum ogólnokształcącym została właściwie skrócona do dwóch lat. Szkoła ta przestała
być zatem miejscem, w którym można zdobyć solidne wykształcenie
ogólne. Zwracali nam na to uwagę rektorzy szkół wyższych, którzy borykali się z niewystarczającym stanem wiedzy ówczesnych absolwentów
liceów.
Przez ostatnich kilka lat szkoła straciła również swoją wychowawczą
funkcję, stąd wprowadzona przez nas zmiana wydłużająca czas kształcenia i wychowania w jednej szkole, wśród tej samej grupy rówieśników
(ośmioklasowa szkoła podstawowa).
ciąg dalszy na następnej stronie
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AKTUALNOŚCI
Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na Stanowisko X
Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w sprawie edukacji w
Polsce

Reforma edukacji to nie tylko wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4letniego liceum i 5-letniego technikum, ale również zmiany w szkolnictwie zawodowym. Przeprowadzamy je przy ścisłej współpracy z pracodawcami. Zależy nam na podniesieniu jakości kształcenia we wszystkich etapach edukacji.
Kładziemy również nacisk na naukę języków obcych i informatykę. W nowej
szkole uczniowie mają zajęcia z programowania już od najmłodszych lat. Ważna jest również dla nas dobra znajomość własnej historii i przywrócenie kanonu lektur.
To właśnie dzięki reformie edukacji zahamowaliśmy zwolnienia nauczycieli.
Większość samorządów już 2017 roku dostosowała sieć szkół do nowego
ustroju szkolnego. Otrzymały one również adekwatne środki na zadania związane z reformą. Samorządy korzystają także z dodatkowych środków z budżetu państwa w ramach kilku rządowych programów realizowanych w tej kadencji parlamentu. Ta pomoc finansowa wykracza poza ustawowe obowiązki państwa, a pozwala wypełnić zadania własne samorządu. Sukcesywnie zwiększamy nakłady na oświatę. W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o
6,5 mld złotych.

Jednym z priorytetów polityki oświatowej jest wzmocnienie prestiżu zawodu
nauczyciela, m.in. poprzez sukcesywne podnoszenie płacy nauczycielskiej.
Przypomnę, że spełniliśmy zdecydowaną większość postulatów związków zawodowych dotyczących poziomu wynagrodzeń, systemu awansu zawodowego i oceny ich pracy. Nauczyciele otrzymali już dodatkowe podwyżki, a w
przyszłym roku planujemy wdrożyć kolejną. Wprowadzone od 2018 roku podwyżki są największym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od kilkudziesięciu
lat.
Rozmawiamy również ze związkami zawodowym na temat zmniejszenia uciążliwości pracy związanej z nadmiarem dokumentacji szkolnej. Są to bardzo
konstruktywne i merytoryczne rozmowy.
Stworzyliśmy również dodatkowe świadczenie „na start” dla nauczycieli wchodzących do zawodu, uregulowaliśmy dodatek za wychowawstwo, który nie
może być niższy niż 300 zł.

O koniecznych zmianach w systemie edukacji mówiliśmy jeszcze przed wdrażaniem reformy. Rozmawialiśmy z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami i szerokim środowiskiem oświatowym. Dla rządu polska oświata
jest jednym z priorytetów. Odbudowa polskiej szkoły zaplanowana została na
lata. Nie da się wszystkiego zrobić od razu, szczególnie po tylu latach zaniedbań w tym obszarze.
dokończenie na następnej stronie
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AKTUALNOŚCI
Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na Stanowisko X
Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w sprawie edukacji w
Polsce

Prowadzimy intensywny dialog z całym środowiskiem polskiej oświaty. Zgodnie z realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, w tym roku w
ramach „Okrągłych stołów” edukacyjnych rozmawialiśmy w całej Polsce z szerokim gronem osób związanych z oświatą. Celem obrad było wypracowanie
założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy.
Budowanie nowoczesnej szkoły, która gwarantuje wysoką jakość nauczania,
może odbywać się tylko we współpracy i dialogu osób oraz instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Dlatego też do udziału w obradach zaprosiliśmy szerokie grono nauczycieli, w tym członków związków zawodowych, przedstawicieli organizacji rodziców i dzieci, organów prowadzących szkoły, naukowców,
ekspertów oraz organizacji pozarządowych.

Chcemy, aby założenia wypracowane podczas „Okrągłego stołu” stały się impulsem do kolejnych dobrych zmian w polskiej szkole, abyśmy mogli stwarzać
naszym dzieciom jak najlepsze warunki do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania
swoich pasji.
Zapewniam Państwa, że Minister Edukacji Narodowej jest otwarty na sugestie,
opinie i pomysły przedstawiane przez środowisko Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego mające na celu podnoszenie jakości pracy szkół. Zachęcam do
ścisłej współpracy w tej kwestii.
Z wyrazami szacunku
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu
/ - podpisany cyfrowo/

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
PODSEKRETARZ STANU
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa,
tel. +48 22 34 74 839, fax +48 22 34 74 840, sekretariat.m.kopec@men.gov.pl,
www.men.gov.pl
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AKTUALNOŚCI
Akademia Młodych Naukowców
17 września 2019, Warszawa
Akademia Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego była integralną częścią X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego.
Obrady Akademii miały miejsce w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Uroczystego otwarcia Akademii dokonali prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Programowego i Organizacyjnego Akademii, dr hab. Anna
Odrowąż-Coates, prof. APS oraz dr Katarzyna Białożyt – Koordynator
Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Wykłady plenarne podczas Akademii wygłosili: prof. dr hab. Bogusław
Śliwerski Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Ingrid Gogolin z Uniwersytetu w Hamburgu oraz prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
z Uniwersytetu Opolskiego.
Podczas Akademii Młodych Naukowców odbyły się także dwa warsztaty
metodologiczne z zakresu badań jakościowych i pisarstwa naukowego.
Warsztaty pt. Doing Educational Research przeprowadził Professor Conor
Galvin z University College Dublin, drugi warsztat nt. Czy istnieje związek między jakością badań naukowych a bibliometryczną wartością czasopism – studium przypadku został poprowadzony przez dr hab. Grzegorza Szumskiego, prof. UW.
W ramach obrad Akademii Młodzi Naukowcy mieli możliwość podzielenia się wynikami swoich badań. W sumie obradowało 5 sekcji tematycznych, które odbyły się w języku polskim (3 sekcje) i angielskim (2 sekcje).
Akademia Młodych Naukowców odbyła się dzięki pomysłowi i staraniom
Pani Profesor Joanny Madalińskiej-Michalak, która była inicjatorką Akademii i skupiła wokół siebie liczne grono osób, bez których Akademia nie
mogłaby się odbyć.
(Na podstawie sprawozdania dr Katarzyny Białożyt – Koordynatorki Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego)
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AKTUALNOŚCI
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
na Kongresie WERA 2019, Tokio
W trakcie Kongresu Edukacyjnego World Education Research Association, WERA 2019 "Future of Democracy and
Education: Realizing Equity and Social Justice Worldwide" ,
który odbył się w dniach 5-8 sierpnia 2019 roku, Polskie
Towarzystwo Pedagogiczne zorganizowało Sympozjum we
współpracy z International Association on Educational
Achievements, IEA.
Temat Sympozjum brzmiał: "Advancing International
Comparative Research on Teachers and Teacher Education".
W trakcie Sympozjum zaprezentowano najnowsze wyniki
badań, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy w zakresie międzynarodowych badań porównawczych dotyczących nauczycieli i edukacji nauczycieli oraz rozwoju polityki
i praktyki edukacyjnej. Sympozjum przewodniczyła Prof. dr
hab. Joanna Madalińska-Michalak.
Obradom Kongresu towarzyszyły uroczystości związane z
jubileuszem 10-lecia WERA.
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AKTUALNOŚCI
Prof. Renata Tomaszewska-Lipiec laureatką III edycji
konkursu PTP na wybitną monografię
Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło poinformować, że rozprawa naukowa Pani Profesor Renaty Tomaszewskiej-Lipiec zatytułowana "Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy synergia?" została uznana za najlepszą w ramach III edycji konkursu
Polskiego
Towarzystwa
Pedagogicznego
na
wybitne
monografie.
Pani Profesor i całej społeczności Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
wspaniałych osiągnięć naukowych.
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, profesor uczelni - zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dorobek naukowy obejmuje dwie monografie autorskie, trzy monografie redakcyjne (w
tym dwie w j-angielskim), trzy monografie współredakcyjne; 65 tekstów naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych oraz w krajowych i zagranicznych czasopismach.
Wyniki prowadzonych badań prezentuje na licznych spotkaniach naukowych w Polsce i za
granicą, wyjazdach studyjnych i międzynarodowych seminariach edukacyjnych. W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się głównie problematyka subdyscypliny naukowej
pedagogiki pracy. Przygotowywane publikacje wpisują się w obszar społecznych aspektów funkcjonowania jednostki w zakładzie pracy (organizacji). Aspekty te są zróżnicowane i złożone. Obejmują one kilka ściśle ze sobą powiązanych i dopełniających się nurtów badawczych: przygotowanie jednostki do zatrudnienia, a zatem zagadnienia współczesnej edukacji zawodowej, szczególnie w
kontekście przeobrażeń gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się; kształcenie ustawiczne
osób w okresie aktywności zawodowej; wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych w środowisku pracy i przygotowanie osób pracujących do ich stosowania; planowanie,
rozwój i zarządzanie karierą zawodową; podmiotowość pracownika w zakładzie pracy; transformacja współczesnego zakładu pracy; przeobrażenia ludzkiej pracy oraz zjawiska dysfunkcyjne w tym obszarze, szczególnie niewolnictwo i handel ludźmi; problematykę relacji zachodzących między pracą zawodową a życiem pozazawodowym. Doświadczenia publikacyjne uzupełniają m.in.: członkowstwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych; funkcja sekretarza i redaktora tematycznego w czasopiśmie „SzkołaZawód-Praca” (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego); członka komitetu redakcyjnego, a obecnie recenzenta w
„Problemach Profesjologii” (Uniwersytet Zielonogórski) oraz członka komitetu redakcyjnego w „Annales
Universitatis Mariae CurieSkłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” (Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie); funkcja sekretarza Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; funkcja kierownika Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego - Oddział w
Bydgoszczy; funkcja koordynatora UNEVOC Centre (International Centre for Technical and Vocational Education and Training). Dopełnienie aktywności stanowi
uczestnictwo w projektach badawczych, edukacyjnych i
stażowych,
a
także
działalność
dydaktycznowychowawcza realizowana poprzez prowadzenie wykładów, konwersatoriów, seminariów dyplomowych i magisterskich oraz opiekę nad studentami.

_________________________________

Renata Tomaszewska-Lipiec „Praca zawodowa - życie
osobiste. Dysonans czy synergia?”
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018 ISBN 978-83-8018-201-1, ss. 672.
Recenzenci wydawniczy: prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek i prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Białymstoku
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE CZŁONKÓW PTP O/BIAŁYSTOK
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (od 01.10.2019r. Wydział
Nauk o Edukacji) uzyskał uprawnienia do
nadawania stopnia doktora habilitowanego
nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
To siódme tego rodzaju uprawnienie największej podlaskiej uczelni.
Awanse naukowe
profesury:
prof. zw. dr hab. Agata Cudowska – 13
lutego 2019
prof. zw. dr hab. Mirosław Sobecki - 27
czerwca 2019
habilitacje:
dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar
dr hab. Tomasz Bajkowski
dr hab. Tomasz Sosnowski
doktoraty:
dr Agnieszka Maria Sobolewska-Popko
Konferencje
Pracownicy Zakładu Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku zorganizowali X AUGUSTOWSKIE SPOTKANIA NAUKOWE
EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE, (8 - 10 września 2019 r., Augustów)
Pracownicy Katedry Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji
Międzykulturowej przy KNP PAN oraz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej zorganizowali XIV konferencję
naukową z cyklu „Edukacja międzykulturowa” na temat: CZŁOWIEK POGRANICZA WYZWANIA HUMANISTYCZNEJ EDUKACJI (21-22 maja 2019r. Białystok).

chowania Wydziału Nauk o Edukacji oraz
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zorganizowali IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Rethinking Teacher
Education for the 21st Century na temat
Kształcenie nauczycieli w kontekście idei Janusza Korczaka (Teacher Education in Light of Janusz Korczak's Legacy), (18 listopada 2019 r).
Monografie
 Cudowska Agata, Baj Elena, Siluk Larysa, Wa-

lewska Marta, Twórcze orientacje życiowe studentów.
Polsko-białoruskie studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019.
 Dudel Barbara, Zajączkowska Katarzyna, Multizegar. Nauka pomiaru czasu, Wydawnictwo
Harmonia, Gdańsk 2019.
 Wróblewska Walentyna, Trendy we współczesnej
dydaktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
Białystok 2019.
 Karpińska Anna, Borawska-Kalbarczyk Katarzyna, Kowalczuk Karol, (red.), Innowacje w edukacji w
perspektywie jakości kształcenia, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2019.
 Karpińska Anna, Szwarc Alina, Wróblewska Walentyna, (red.), Edukacja całożyciowa wybrane obszary, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 Karpińska Anna, Zińczuk Monika, Remża Piotr
(red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 Kowalczuk-Walędziak Marta, KorzenieckaBondar

Alicja,

Danilewicz

Wioleta,

Lauwers

Gracienne (red.), Rethinking Teacher Education for
the 21st Century. Trends, Challenges, New Directions, Barbara Budrich Publishers 2019.
Sobecki Mirosław, Misiejuk Dorota, Muszyńska Jolanta, Bajkowski Tomasz (red.), Człowiek Pogranicza,
Wyzwania humanistycznej edukacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Nikitorowi-

czowi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
Pracownicy Katedry Studiów Społecznych i
Edukacyjnych, Katedry Historii i Teorii Wy- Białystok 2019 .
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Bielsku Białej
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; Uniwersytet Sląski w Katowicach; Lwowski Narodowy
Uńiwersytet im. Iwana Franki we Lwowie; Bond
2018-19
University, Australia; Univerzita Hradec Kralove,
Republika Czeska; Uniwersytet Południowej Bohemii w Czeskich Budziejowicach, Republika Czeska;
Konferencje
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddz. BielskoVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Biała, Ostrawa 27 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE
Oddziału PTP w Bielsku-Białej

NAUKOWA z cyklu: Nauczyciel i uczeń w
teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian na temat Nauczyciel i uczeń w
perspektywie społeczńych przemiań; organizatorzy
Akademii
TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej; Ostravska Univerzita v Ostrave, Republika Czeska; Uniwersytet Sląski w Katowicach;
Lwowski Narodowy Uńiwersytet im. Iwana Franki we Lwowie; Bond University,
Australia; Holy Cross College at Notre Dame, USA; Univerzita Hradec Kralove, Republika Czeska; Uniwersytet Południowej Bohemii w Czeskich Budziejowicach, Republika Czeska; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddz. Bielsko-Biała; Bielsko-Biała,
25 marca 2019 r.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWEJ
z cyklu Kultura – Muzyka – Edukacja na temat Grańice wolńości w sztuce, zorganizowaną przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,
Uniwersytet Sląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogorski, Stowarzyszenie Terapeutow Polskich, Polskie
Towarzystwo Pedagogiczne Oddz. Bielsko-Biała;
Bielsko-Biała, 19 listopada 2018 r.
23 kwietnia 2018 r. III KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Nauczyciel i uczeń w działaniu zorganizowanej przez studenckie Koło Naukowe Forum Pedagogiczne ATH i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddz. w Bielsku-Białej;

Warsztaty
Zorganizowano warsztaty w ramach Koła Naukowego Forum Pedagogiczne
(opiekun dr Agnieszka Twarog-Kanus) pod
patronatem PTP Oddz. Bielsko-Biała:
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWEJ
z cyklu Kultura – Muzyka – Edukacja na temat
Nauczyciel w pońowoczesńym świecie – w poszuki- 
wańiu tożsamości i źródeł rozwoju zawodowego i
osobowego, zorganizowaną przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Uniwersy
tet Sląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogorski, Stowarzyszenie Terapeutow Polskich, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddz. Bielsko-Biała; Bielsko- 
Biała, 2 grudnia 2019 r.

Misy w terapii dziecka wg. P. Hessa –
prowadzenie dr Anna Borzęcka,
6 luty 2018 r.;
Praca z metaforą – prowadzenie dr A.
Twarog- Kanus, 5 luty 2019;
Praca z Faces® – prowadzenie dr A.
Twarog- Kanus, 13 marca 2019;
Pedagogiczńe Team Buildińg – prowadzenie dr A. Twarog- Kanus, 10
kwietnia 2019


VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian na temat Nauczyciel i uczeń w pońowoczesńości – wartości, cele i
(Sprawozdanie przygotowały: dr Joanna Skibska i
strategie pedagogiczńe; organizatorzy Ostravská
Univerzita v Ostrave, Republika Czeska; Akademii dr Monika Miczek-Pajestka)
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SPRAWOZDANIA
Oddział Bydgoski
Informacje
Oddziału Bydgoskiego PTP
2019

matyka tego spotkania zostanie poświęcona
tematowi: „W poszukiwaniu nowej przestrzeni w pracy” i odbędzie się na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Władze Rektorskie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wyraziły

Odział Bydgoski PTP, w ramach rozwija-

zgodę na umiejscowienie w strukturach jącej się współpracy z Oddziałem Toruńskim,
Uczelni i nadanie formalnego funkcjonowa- planuje wiosną przyszłego roku kolejne sponia w strukturach tej instytucji oddziałowi tkanie w ramach tzw. „Pedagogicznych DePTP w Bydgoszczy. Oficjalną siedzibą Od- biutów”. Tym razem odbędzie się ono w
działu Bydgoskiego został gabinet aktualnego Bydgoszczy.
Przewodniczącego – dra hab. Piotra Kostyło,

prof. uczelni. W związku z tym oddział pla-

W połowie marca przyszłego roku Oddział

nuje zamówienie pieczątki oraz przygotowa- Bydgoski PTP, w ramach cyklu "Wykłady
nie stosownej tabliczki informacyjnej z logo otwarte wybitnych Profesorów", gościć bęPTP i nazwą oddziału, która zostanie umoco- dzie murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Annę Wiłwana przy drzwiach gabinetu.
komirską, członka Zarządu PTP i jednoczeOddział Bydgoski PTP przygotowuje ka- śnie Dziekana Wydziału Pedagogicznego
lendarze na rok 2020 z sentencjami wybit- UW. Pani Profesor wygłosi wykład na temat
nych pedagogów. Będą to kalendarze stojące, edukacyjnych i społecznych problemów definiowania pojęć takich jak: demokracja, obydo umieszczenia na biurku.
watelstwo, patriotyzm, nacjonalizm oraz poOddział Bydgoski PTP zaplanował w mie- wiązanych z nimi praktyk społecznych.
siącu grudniu bieżącego roku seminarium z

dr hab. Renatą Tomaszewską, prof. uczelni – (Sprawozdanie przygotowała: dr Iwona Mandrzepracownikiem Katedry Pedagogiki Pracy i
jewska-Smól)
Andragogiki UKW w Bydgoszczy. Proble-
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Cieszynie
Sprawozdanie
Oddziału Cieszyn PTP
za rok 2019
Wykłady otwarte i spotkania z mistrzem

17.05.2019 - Konferencja W ymiary seksualności osób z niepełnosprawnością. Cieszyn.
(Konferencja organizowana w ramach projektu Kierunek Cieszyn).
20.11.2019 - Międzynarodowa konferencja
Nierówna Edukacja. Forum Wymiany myśli i
doświadczeń.

13.03.2019 – wykład otwarty prof. Gabrieli
Slesarancky (Arkadia University USA) Inkluzja 26-27.11.2019 VI Międzynarodowa Konfeosób z grup defaworyzowanych.
rencja Naukowa z cyklu Edukacja Małego
Dziecka Pedagogika zmiany w edukacji
29.10.2019 – wykład otwarty mgr Elżbiety dziecka. Teoria – badania – praktyka.
Schinohl Rola nauczyciela w edukacji małeWarsztat
go dziecka.
9.10.2019 – wykład otwarty mgr Elżbiety Schi- Warsztaty metodyczne

„Patron szkoły a
nohl Polisensoryczna edukacja, czyli kilka kształtowanie osobowości dziecka w edukacji
słów o organizacji pracy nauczyciela klas 1-3 wczesnoszkolnej” 17 maja 2019, SP w Pierścu.
szkoły podstawowej
Konkurs
06.11.2019 – wykład otwarty prof. dr hab.
Idziego Panica Wczoraj i dziś się na siebie
nakładają. (Czy w przeszłości możemy odnaleźć siebie?)
Konferencje

Konkurs zorganizowany dla uczniów klas 7-8
szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu cieszyńskiego Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w
moich oczach – teraźniejszość i przyszłość
(główny organizator: Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie; styczeń – maj
2019).

26.03.2019 - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Integracja w wielokulturowych
środowiskach społecznych i edukacyjnych z
cyklu AKTYWIZACJA
JEDNOSTEK,
GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM, Cieszyn
(Sprawozdanie przygotowała: dr Urszula Klajmon-Lech)
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Krakowie
Sprawozdanie z działalności
Oddziału PTP
w Krakowie w roku 2019
Warsztaty metodologiczne
W roku kalendarzowym 2019 przewodnicząca PTP Oddział w Krakowie, dr hab. Joanna
M. Łukasik, prof. UP, w odpowiedzi na oczekiwania Członków Oddziału, zorganizowała
cykl warsztatów metodologicznych.
Problematyka warsztatów, które odbyły
się w następujących terminach: 9.01.2019 r.,
13.03.2019 r. oraz 8.05.2019 r., odnosiła się
do metod badań (m.in. zastosowanie metody
eksperymentu) oraz analiz statystycznych
(praktyczne zastosowanie, praca na materiałach badawczych z wykorzystaniem różnych
programów
do
analiz statystycznych) charakterystycznych
dla
badań prowadzonych w paradygmacie
ilościowym
(kontynuacja cyklu z roku 2018).
Cykl warsztatów
prowadził dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP.
Warsztaty adresowane były do wszystkich
członków Oddziału. Szczególnie warte pod-

kreślenia jest to, że efektem pracy osób aktywnie uczestniczących w cyklu warsztatów
są zarówno artykuły w czasopismach na liście A, jak również opracowanie wyników
badań oraz ich analiza i interpretacja zaprezentowane na X Zjeździe Pedagogicznym w
sekcji Zaufanie i wspólnotowość w pracy nauczycieli (prowadzonej przez: prof. Marię
Czerepaniak-Walczak, dr hab. Inettę Nowosad prof. UZ i dr
hab. Joannę M.
Łukasik prof. UP).
Od
dnia
10.12.2019 r. rozpoczęto
cykl
warsztatów metodologicznych
z
wykorzystaniem
metod badań oraz
specyfiki analizy i
interpretacji charakterystycznych dla paradygmatu badań jakościowych. Pierwsze zajęcia z tego obszaru zorganizowała dr Katarzyna Jagielska, dzięki której zaproszeniu warsztaty (w jęz. angielskim) nt. Professional development through reflection in teacher practice
przeprowadził prof. dr. Remigijus Bubnys
(Šiauliai University, Lithuania).
W roku 2020 zaplanowano trzy spotkania
warsztatowe, podczas których uczestnicy
zdobędą umiejętności prowadzenia badań
focusowych, narracyjnych oraz biograficznych.
Cdn
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Krakowie
Wykłady otwarte
Niezwykle ważnym wydarzeniem dla Członków Oddziału był otwarty wykład
prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza nt. Kultura patriotyzmu w kontekście triady
tożsamościowej. Jakiej przeszłości i teraźniejszości potrzebuje przyszłość?
Wykład odbył się w dniu 4.12.2019 r.
ramach realizacji projektu ZG PTP
Wykłady otwarte wybitnych Profesorów. Koordynatorem projektu jest prof.
dr hab. Agata Cudowska, która dokonała krótkiej charakterystyki inicjatywy oraz celu organizowania wykładów
otwartych. Uroczyste otwarcie oraz
prowadzenie spotkania przypadło w
udziale przewodniczącej Oddziału, dr
hab. Joannie M. Łukasik, prof. UP.
(Sprawozdanie przygotowała:
dr Anna Mróz)
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Olsztynie
Sprawozdanie z konkursu

„Mój cyfrowy świat – epizody z
uczniowskiego życia”
W lutym 2019 r. Oddział Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego w Olsztynie ogłosił konkurs dla
uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego
pn. „Mój cyfrowy świat – epizody z uczniowskiego
życia”. Inicjatorką przedsięwzięcia była dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM. Konkurs towarzyszył
cyklicznej konferencji pt. „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”, odbywającej
się od czterech lat na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie.
Założenia i cel
Założeniem konkursu było inspirowanie uczniów
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
do kreatywnego wykorzystywania technologii audio
-video, a także wzbudzenie namysłu nad rolą mediów cyfrowych w życiu młodego człowieka. Celem konkursu pokazanie z perspektywy młodzieży
żyjącej w świecie cyfrowych technologii, w jaki
sposób korzystają na co dzień z urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet, notebook.
Zadaniem uczniów było stworzenie etiudy filmowej
na ten temat.
Kapituła konkursowa
Przewodniczący – dr Wiktor Sawczuk
Członkinie: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska,
prof. UWM – Przewodnicząca Oddziału Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie, dr hab.
Agnieszka Żyta, prof. UWM, dr Monika Grochalska.

Laureaci
Zdobywcami I nagrody zostali Sylwester Milewski i
Andrzej Dzik ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie. Ich film „Jeden
dzień” podbił serca konkursowego jury świetnym
ujęciem tematu i doskonałym montażem. Miejsce II
zajął film „Mój mały (wielki) świat” Michała Maciejewskiego z Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w
Olsztynie, natomiast miejsce III zdobył film „Życie
w szkle” Cypriana Grabowskiego z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w
Iławie. Wyróżnienia otrzymali: Julia Łaska i Jakub
Chełchowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 7 w Olsztynie za film „Dwie strony mediów”
oraz Aleksandra Ukleja i Wiktoria Wejer z Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Bażyńskiego w
Ostródzie, za film „Dzieci dawniej i dziś”.
Gala
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 23 marca
2019 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” w Olsztynie i towarzyszyło
otwarciu IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
z cyklu: Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania: „Środowisko cyfrowe dla edukacji”, zorganizowanej przez Katedrę Wczesnej
Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w
Olsztynie oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Wtedy też nastąpiła prezentacja nagrodzonych filmów oraz wręczenie laureatom nagród i dyplomów przez Przewodniczącą
Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
w Olsztynie – dr hab. Joannę Ostrouch-Kamińską,
prof. UWM.
(Na podstawie tekstu: Wiktora Sawczuka,
zdjęcia: Iwona Cymerman, Marcin Michalak)
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Olsztynie— fotorelacja

Konkurs
„Mój cyfrowy świat –
epizody
z uczniowskiego życia”
Zdjęcia:
Iwona Cymerman,
Marcin Michalak)
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Radomiu
Drugie działanie dotyczyło świadomości

Sprawozdanie z działalności radom- wpływu uzależnienia na naszą kondycje
skiego oddziału PTP
zdrowotną.

Działaniem trzecim był kurs pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez Ratownika Medycznego.
Czwartym działaniem były warsztaty z raWykłady otwarte
cjonalnego zarządzania budżetem ze szczególnym uwzględnieniem wyliczeń, jak koszSpectrum autyzmu – mgr M. Grylak, mgr towne ekonomicznie są uzależnienia, zarówR. Zbyszyńska
no w skali makro (koszty ponoszone przez
Żywienie w autyzmie - mgr K. Bartos
instytucję) jak i mikro (koszty dla osoby i
Dogoterapia- mgr M. Grylak
rodziny osób uzależnionych).
Ostatnim działaniem było prowadzenie
Współpraca
Klubu Dyskusyjnego Seniora.

2018-2019

Oddział ściśle współpracuje z Fundacją
Konferencja
„Luna” oraz Fundacją „Forum” w zakresie
działań edukacyjnych, społecznych i charytatywnych.
Konferencja „Otyłość a psychika”. Celem
konferencji było szczegółowe omówienie
Projekt
wpływu otyłości na zdrowie psychiczne człowieka, zaburzeń wynikających z niezadowoCzłonkowie PTP wraz z Fundacją „Forum” lenia z własnego wizerunku, działań lecznibrali czynny udział w realizacji zadania pu- czych podejmowanych przez środowisko meblicznego w zakresie Gminnego Programu dyczne w tym zakresie.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pn.: Prowadzenie działań eduWarsztaty
kacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów 60+.
Warsztaty „Ku zdrowiu psychicznemu”.
Projekt był realizowany wielotorowo, Wie- Działanie obejmowało 3 warsztaty (dla każlość programów skierowanych do ludzi mło- dej szkół podstawowych po jednym) w zakredych powoduje wykluczenie seniorów. Grupa sie profilaktyki i radzenia sobie ze mobbinta jest jednak mocno narażona na bezpośred- giem w szkole. Na każdym z warsztatów odnie i pośrednie działanie mechanizmów uza- były są zajęcia z konkretnymi specjalistami: z
leżnienia. Samotność i atomizacja prowadzą psychologiem, dogoterapeutą, socjologiem,
do zachowań niebezpiecznych. Pędzący do pedagogiem. Uczestnikami byli uczniowie 7 i
przodu świat powoduje również swoiste za- 8 klas szkół podstawowych.
gubienie i zamieszanie. Działaniem zostało
objętych 12 osób.
Działanie pierwsze dotyczyło war sztatów z (Na podstawie sprawozdania dr Beaty Trzpilzagrożeń wynikających z nieodpowiedzialne- Zwierzyk)
go korzystania z sieci.
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SPRAWOZDANIA
Oddział w Zielonej Górze
nam czasy z uwagi na wykładniczo narastające zmiany w różnych obszarach życia człoKonferencja
wieka są źródłem dylematów dotyczących
„Pedagogika Dziecka. Tradycje dla edukacji dzieci. Problemy, będące konsekwencją przemian cywilizacyjnych, przed
współczesności”
którymi stają współcześni pedagodzy, wymagają ciągłego rekonstruowania dotychczaso18-19 listopada 2019 r. pod patronawych doświadczeń, przyglądania się różnym
tem PTP odbyła się III Międzynarodowa
perspektywom i kontekstom. Konferencja
Konferencja Naukowa „Pedagogika Dziecka.
jako spotkanie różnych środowisk stanowi
Tradycje dla współczesności”, która jest ordoskonałą formę społecznej wymiany punkganizowana co cztery lata przez Zakład Pedatów widzenia, możliwości i ciekawych rozgogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
wiązań.
Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku
W tegorocznej konferencji podjęto dyskusję
Konferencja związana była z 90-lecia życia i
wokół problematyki inspirowania i wspiera70-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab.
nia rozwoju dziecka z perspektywy historyczMarii Jakowickiej – nestorki zielonogórskiej
nej i aktualnej oraz alternatywnych teorii i
pedagogiki. Celem konferencji jest dyskusja
praktyk edukacyjnych polskich i znanych na
nad teoriami i praktykami, tradycjami i wyświecie, starając się ukazać aktualne tendenzwaniami edukacyjnymi w odniesieniu do
cje, kierunki zmian. Ukazano istotę, sens,
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszznaczenie i miejsce dziecka w podejmowakolnym w Polsce i na świecie. Współczesne
nych poszukiwaniach teoretycznych, w propozycjach i rozwiązaniach.
Od lewej strony prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, prof.
dr hab. Maria Jakowicka, dr hab. Gabriela Kapica prof. W czasie dwudniowych obUO, dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz prof. UZ.
rad objęliśmy refleksją pedagogikę dziecka w Polsce i
poza granicami. Krytycznie
przyglądnięto się toczącym
się zmianom, reformom, innowacjom i ich społecznemu
odbiorowi.

(Na podstawie relacji prof. Marzenny Magdy-Adamowicz )
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OGŁOSZENIA
ZAPRASZAMY
Zapraszamy do współtworzenia Biuletynu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy: biuletyn@ptp-pl.org zdjęć i materiałów
dotyczących PTP:

- relacji z wydarzeń, którym patronuje PTP,
- sprawozdań z działalności lokalnych okręgów,
- zapowiedzi nadchodzących konferencji,
- recenzji książek i publikacji wydawanych w ramach działalności PTP.

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
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