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SŁOWO WSTĘPNE
Drodzy Czytelnicy,
Biuletyn Informacyjny naszego Towarzystwa pomaleńku się
rozkręca. Zgodnie z ideą biuletynu ma on przede wszystkim

AKTUALNOŚCI
ZAPROSZENIA

charakter informacyjny. Znajdziemy więc w nim wiadomości
o tym, co ważnego dzieje się w PTP, szczególnie w jego Zarządzie Głównym
i oddziałach, które – co warto odnotować – pomału, acz ochoczo nadsyłają do
nas informacje, o tym co u nich dzieje się ciekawego.
Odnotowujemy więc Jubileusz Prof. S. M. Kwiatkowskiego. Dla Towarzystwa,
ale także dla wielu członków PTP to ważna Postać – nie tylko uczestniczy
aktywnie w pracy Stowarzyszenia, ale dla wielu z nas jest Mentorem, Promotorem, Recenzentem, a przede wszystkim ogromnym Autorytetem. Cieszymy się,
że w pracach PTP możemy bywać z Nim blisko, dyskutować, spierać się. Część

OGŁOSZENIA

z nas podgląda Go, podpatruje jak być mądrym w niespokojnych i nie zawsze
łaskawych czasach dla pedagogiki, część, zwłaszcza młodszych koleżanek
i kolegów, dopatruje się w Jego postawie i osobowości cech wzorca. To wielkie
zobowiązanie, ale też bezcenne doświadczenie.

NASZE SUKCESY

W magazynie znajdziemy też informacje i zaproszenia organizatorów wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. To bardzo ważny element naszej pracy
naukowej. Żyjemy w otwartym świecie i nie tylko analiza tego, czym zajmują się
naukowcy światowego formatu, ale podejmowane prób zmierzenia się z wyzwaniem, zaprezentowania przed nimi wyników własnych badań i dociekań nie tylko
przysparza doświadczenia, ale i umacnia nas w przeświadczeniu, że jesteśmy
znaczącą częścią światowej rodziny pedagogów.
Zachęcam Państwa do lektury, bo jestem przekonana, że każdy uważny
Czytelnik znajdzie tu ten może jeden jedyny, ale tak potrzebny nam w życiu
moment olśnienia.
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

AKTUALNOŚCI
Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
odznaczony Krzyżem Komandorskim
Odrodzenia Polski
Miło nam poinformować, że Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski,
członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
w dniu 16 lutego 2018 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.
Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej: link
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AKTUALNOŚCI
Jubileusz Profesora
Stefana M. Kwiatkowskiego
26

stycznia

Pedagogiki

2018

w

Specjalnej

Akademii
im.

Marii

Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się
uroczystość z okazji 70. rocznicy urodzin
Profesora

Stefana

Michała

Kwiatkowskiego - Rektora Akademii, wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członka Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Gratulacje ze strony Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zostały
złożone Panu Profesorowi przez Prof. dra hab. Zbigniewa Kwiecińskiego, Honorowego Przewodniczącego PTP, oraz przez Prof. dr hab.
Joannę Madalińską-Michalak, Przewodniczącą PTP.
Szanownemu Jubilatowi składamy wyrazy uznania i szacunku oraz
najserdeczniejsze życzenia dalszej twórczej obecności w środowisku
akademickim i oświatowym.
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AKTUALNOŚCI
Wykład dr hab. prof. APS Anny OdrowążCoates dla Młodych Naukowców PTP
Dnia 19 grudnia 2017 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Warszawskiego odbyło się spotkanie Koła Młodych Naukowców.
Gościem spotkania była dr hab. prof. APS Anna Odrowąż-Coates,
która wygłosiła wykład nt. Warsztat badacza terenowego. Dylematy
etnograficzne studium kobiet w Arabii Saudyjskiej.
Podczas wystąpienia Profesor Odrowąż-Coates przybliżyła Młodym
Naukowcom realia życia w Arabii Saudyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu oświaty oraz pozycji kobiet. Słuchacze dowiedzieli się,
z jakimi problemami i przeciwnościami musi zmierzyć się badacz terenowy, aby jego badania były wartościowe i rzetelne. Prelegentka zwróciła uwagę zebranych na znaczenie roli obserwatora ukrytego w kontekście realizacji badań w specyficznych warunkach kulturowych.
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AKTUALNOŚCI
Wybory Koordynatora Koła Młodych
Naukowców Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego
W dniu 19 grudnia 2017 w Uniwersytecie Warszawskim odbyło się
spotkanie wyborcze

Koła Młodych

Naukowców

Towarzystwa Pedagogicznego. Podczas wyborów

Polskiego

Przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak podziękowała za zaangażowanie i działalność na rzecz
Koła dr Marcie Kowalczuk-Walędziak, dotychczasowej Koordynatorce.
Jednogłośnie

nowo

wybraną

Koordynatorką

Koła

została

mgr Katarzyna Białożyt, reprezentująca Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze mgr Białożyt koncentrują się
wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej
i form aktywizujących osoby starsze oraz sytuacji społecznej seniorów.
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wiele satysfakcji i sukcesów!
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AKTUALNOŚCI
WERA Focal Meeting @ HKERA 2017
W dniach 29 listopada – 2 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Hong Kongu odbył się międzynarodowy kongres WERA
Focal Meeting & HKERA, organizowany przez Światowe Towarzystwo
Badań Edukacyjnych (World Education Research Association, WERA).
Tematem przewodnim kongresu były innowacje, reformy i zmiana edukacyjna we współczesnym świecie (Innovation, Reform and Educational
Change in a Contemporary World).
Polskie

Towarzystwo

Pedagogiczne

było

reprezentowane

przez

Prof. dr hab. Joannę Madalińską-Michalak, która należy do Rady
Naukowej WERA oraz jest członkiem takich Komitetów WERA, jak
WERA Capacity Building oraz International Research Network Committee. Miło nam poinformować, że Pani Profesor została nominowana
kandydatką w wyborach na Wiceprzewodniczącą WERA.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie: link
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji: link

WWW.PTP-PL.ORG
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AKTUALNOŚCI
Członkowie wspierający
Zgodnie z par. 13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie.
Członek wspierający – osoba prawna może działać w Towarzystwie
za pośrednictwem swego upełnomocnionego przedstawiciela. 1 stycznia 2018 roku Członkami Wspierającymi PTP byli:


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,



Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,



Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,



Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,



Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,



Prof. nadzw. dr Antoni Jeżowski, Instytut Badań w Oświacie.

Bardzo dziękujemy naszym Sympatykom i Przyjaciołom wspierającym
nas materialnie, organizacyjnie i prawnie. Każdy Wasz dar i gest są dla
nas niezmiernie ważne.

WWW.PTP-PL.ORG
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AKTUALNOŚCI
List otwarty Europejskiego Towarzystwa
Badań Edukacyjnych w sprawie otwartego
dostępu i otwartej nauki
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jako członek Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association) poparło list otwarty skierowany do Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. EERA krytykuje propozycje ograniczenia
dostępu do badań oraz nakładania obciążeń administracyjnych i prawnych na repozytoria instytucjonalne.
Europejskie Towarzystwo Badań Edukacyjnych wspiera międzynarodową koalicję, która zamierza powstrzymać wprowadzanie szkodliwych
przepisów zawartych w aktualnym projekcie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym
oraz poprawek, które mogłyby zagrozić otwartemu dostępowi i otwartej
nauce.
Pełna treść listu w języku angielskim zamieszczona jest na stronie: link

WWW.PTP-PL.ORG
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
Konferencja TEPE 2018 Recruiting and Educating
the Best Teachers: Policy, Professionalism and
Pedagogy, 17-19 maja 2018, Braga, Portugalia
Serdecznie zapraszam na doroczną, już 12-tą konferencję Sieci Naukowej
Teacher Education Policy in Europe. Temat tegorocznej konferencji to: Recruiting
and Educating the Best Teachers: Policy, Professionalism and Pedagogy. Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 maja 2018 roku w University of Minho, Braga
w Portugalii. Termin nadsyłania zgłoszeń obowiązuje do 31 stycznia br. Podczas
konferencji z wykładami wystąpią:
Prof. Marliyn Cohran-Smith, Boston College, USA
Prof. Francesca Caena, Italian Ministry of Education, Włochy
Prof. Antonio Novoa, University of Lisbon, Portugalia
Prof. Flavia Vieira, University of Minho, Portugalia
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na jej stronie: link
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Uniwersytet Warszawski
Przewodnicząca Teacher Education Policy in Europe Scientific Network

Konferencja World
Education Research
Association (WERA),
3-5 sierpnia 2018, Kapsztad,
Republika Południowej Afryki
World Education Research Association (WERA) i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne zapraszają na Światowy Kongres Reimagine Worldwide Education Research, który odbędzie się w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) w dniach
3-5 sierpnia 2018 roku. Uczestnicy Kongresu swoje rozważania skoncentrują wokół
metodologii badań pedagogicznych, możliwościami i ograniczeniami tych badań,
innowacjami

w badaniach edukacyjnych oraz edukacji formalnej i nieformalnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kongresie mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 20 lutego 2018 roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Kongresu:
link
WWW.PTP-PL.ORG
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
Konferencja ECER 2018 Inclusion and
Exclusion, Resources for Educational
Research?, 3-7.09.2018,
Bolzano, Włochy
W dniach 3-7 września w Bolzano we Włoszech odbędzie się europejska konferencja
naukowa poświęcona rozważaniom na temat Inkuzja i wykluczenie, źródło badań
naukowych?
European Conference on Educational Research (ECER) to coroczna konferencja organizowana przez Europejskie Towarzystwo Badań Edukacyjnych (EERA) z udziałem ponad
2500 naukowców reprezentujących zróżnicowane poglądy i tradycje badawcze z całej
Europy. ECER jest poprzedzony konferencją EERA Emerging Researchers' Conference
(ERC).
3 - 4 września 2018- Emerging Researchers' Conference
4 - 7 września 2018- European Conference on Educational Research
Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie: link

Konferencja Teacher Education and Educational
Research
W imieniu Maltańskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Malta Educational Research
Association (MERA) zapraszam Państwa serdecznie na międzynarodową konferencję
pod tytułem Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean, która
odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku. Miejsce konferencji: University of Malta
Valletta Campus. Więcej informacji na stronie: link
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE KRAJOWE
Zaproszenie na konferencję Pedagogika i dialog.
Ku zaufaniu i wspólnotowości,
4-5 czerwca 2018, Poznań
Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić
do udziału w ogólnopolskiej konferencji: Pedagogika i dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowości, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2018.
Celem naukowym konferencji jest podjęcie dyskusji nad pedagogiką i wychowaniem
we współczesnym społeczeństwie, czy szerzej: społeczeństwach, w których przyszło
nam żyć i działać. Konferencja ma służyć refleksji nad badaniami o edukacji oraz stanem,
kondycją i jakością wychowania, w którym zasadniczą uwagę kieruje się w stronę dialogu. W trakcie konferencji chcemy skoncentrować rozważania na czynnikach budujących
różne wspólnoty – wspólnoty w miejscu pracy, w szkole, w rodzinie i miejscu zamieszkania, w grupach przyjacielskich, rówieśniczych.
Formularz zgłoszeniowy: link
Komunikat konferencji: link
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE KRAJOWE
Zaproszenie na konferencję Nauczyciel i uczeń w ponowoczesności –wartości, cele i strategie pedagogiczne,
27 kwietnia 2018, Bielsko-Biała
Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Bielsko-Białej ma zaszczyt zaprosić
na VI. Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu: Nauczyciel i uczeń w teorii
i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian na temat Nauczyciel i uczeń w ponowoczesności – wartości, cele i strategie pedagogiczne.

Celem konferencji jest dyskusja nad komplementarnością współczesnych wartości, celów
i strategii pedagogicznych odzwierciedlanych w edukacji w kontekście zmieniającego się
świata oraz z perspektywy podmiotów edukacji. Konferencja ma służyć przedstawieniu
ryzyka zmienności i potrzeb zakotwiczenia wartości oraz koncentracji na celach edukacji,
co może zarysować nowe spojrzenie na skuteczność strategii nauczania i uczenia się
stosowanych w praktyce edukacyjnej.
Termin: 27 kwietnia 2018 r.
Miejsce obrad: Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska
Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 28 lutego 2018 r. – przesłanie (elektronicznej) karty zgłoszenia
do 10 marca 2018 r. – dokonanie wpłaty
do 30 maja 2018 r. – przesłanie tekstu
Strona internetowa konferencji: link
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE KRAJOWE
Seminaria naukowe – oddział PTP Warszawa
Oddział PTP w Warszawie oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym z udziałem
Prof. Giuseppe Mari (Università Cattolica del Sacro Cuore, Włochy), który odbędzie się
29 maja 2018.
Informujemy również, że dnia 8 grudnia 2017 odbyło się seminarium naukowe z udziałem prof. Lecha Witkowskiego, który wygłosił wykład pt. Pedagogika jako humanistyka
stosowana (uzasadnienie, ilustracje i perspektywy).
Przewodniczący Oddziału PTP w Warszawie
Dr hab. Rafał Godoń

Wykłady otwarte wybitnych Profesorów
Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
podjęto decyzję o realizacji projektu Wykłady otwarte
wybitnych Profesorów. Celem projektu jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie pedagogiki
i nauk pokrewnych, integracja teorii z praktyką pedagogiczną,
inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników edukacji oraz budowanie wspólnoty ludzi wrażliwych na problemy edukacji.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 marca br., w poniedziałek o godzinie 15:00, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przy ulicy Szczęśliwickiej 40. Pierwszy wykład z tego cyklu wygłosi Pani Profesor Joanna Głodkowska
i będzie on poświęcony niepełnosprawności w perspektywie zmiany paradygmatycznej.
Temat wykładu: Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu - niepełnosprawność
w perspektywie zmiany paradygmatycznej.
Zapraszamy gorąco wszystkich zainteresowanych!
Gwarantujemy wysoki poziom popularyzacji wiedzy naukowej i wyeksponowanie
wymiaru aplikacyjnego prezentowanych rezultatów badań naukowych.
WWW.PTP-PL.ORG
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OGŁOSZENIA
O nową jakość edukacji nauczycieli – publikacja
pod redakcją naukową prof. Joanny MadalińskiejMichalak
Ukazała się publikacja O nową jakość edukacji nauczycieli pod redakcją naukową prof. Joanny Madalińskiej-Michalak (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017). Autorami są w większości członkowie Naszego Towarzystwa.
Inicjatywa wydania książki wiąże się bezpośrednio z jubileuszem 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, który zainicjował poważny namysł i dyskusję
nad tożsamością pedagogiki, wspólnotowością, etycznością, towarzyskością, a także jakością edukacji nauczycieli.
W monografii Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną
z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej.
Podejmują zagadnienia kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu oraz ich
dalszego rozwoju. Poszukują odpowiedzi na pytania o przyszłość edukacji nauczycieli w Polsce. Ukazują kształcenie pedagogów w powiązaniu z problematyką socjalizacji zawodowej oraz doskonalenia w zawodzie. Poruszają ważne zagadnienia
ogólne dotyczące edukacji nauczycieli: integracji teorii pedagogicznych z praktyką
edukacyjną, kluczowych wartości w kształceniu pedagogów, inspiracji i perspektyw
dla myślenia o tej grupie zawodowej. Przedstawiają szerokie spektrum problemów
wpisujących się w zasugerowaną w tytule tematykę, podkreślają także społeczną
wagę kwestii odnoszących się do pracy i życia nauczycieli.
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14

OGŁOSZENIA
Seria publikacji pedagogicznych Idee – koncepcje –
praktyki
Miło nam poinformować, że nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się seria publikacji pedagogicznych pt. Idee – koncepcje – praktyki. Ku życiu wartościowemu będąca efektem obrad IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, zorganizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
W pierwszym tomie zatytułowanym Ku życiu wartościowemu. Idee – Koncepcje pod
redakcją naukową przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
prof. Joanny Madalińskiej-Michalak i wiceprzewodniczącej prof. Marii CzerepaniakWalczak oraz przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii
Nauk prof. Bogusława Śliwerskiego, skupiono się na przedstawieniu idei i koncepcji
związanych z kreowaniem życia wartościowego, edukacji ku wartościom.
W tomie drugim pt. Ku życiu wartościowemu. Koncepcje – Praktyki, zredagowanym
przez organizatorów Zjazdu: prof. Wioletę Danilewicz, prof. Jerzego Nikitorowicza
i prof. Mirosława Sobeckiego, zwrócono uwagę na koncepcje i praktyki, w tym na
znaczenie pomocy, wsparcia i poradnictwa w edukacji ku wartościom.
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OGŁOSZENIA
Wyróżniające się rozprawy doktorskie
i Sponsorowany Fundusz Nagród
Miło nam poinformować, że Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego w dn. 18 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie
Sponsorowanego Funduszu Nagród. Zgodnie z uchwałą, laureaci konkursu
Towarzystwa na wyróżniającą się rozprawę doktorską będą otrzymywać nagrodę
finansową, której wysokość nie może być niższa niż równowartość 300 € i nie może
przekroczyć równowartości 750 €.
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PTP z 18 stycznia 2018 roku w sprawie
Sponsorowanego Funduszu Nagród: link
Załącznik do uchwały: link

Zaproszenie na spotkanie
Koła Młodych Naukowców PTP
Szanowni Państwo, Młodzi Naukowcy, Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszam
na wykład w ramach projektu Wykłady otwarte wybitnych Profesorów oraz
spotkanie Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Spotkanie odbędzie się 5 marca br., w Sali Senatu Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40.
Program spotkania:
15:00 – wykład prof. dr hab. Joanny Głodkowskiej (Akademia Pedagogiki Specjalnej):

Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu - niepełnosprawność

w perspektywie zmiany paradygmatycznej.
16.00 – spotkanie Koła Młodych Naukowców oraz wykład dra Stefana T. Kwiatkowskiego (Chrześcijańska Akademia Teologiczna): Kompetencje interpersonalne
kandydatów na nauczyciela – próba diagnozy (ekspertyza).
Mgr Katarzyna Białożyt
Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego
WWW.PTP-PL.ORG
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NASZE SUKCESY
Profesor Joanna Madalińska-Michalak
wiceprzewodniczącą WERA
Z

ogromną

prof.

przyjemnością

Joanny

informujemy o

sukcesie

Madalińskiej-Michalak,

która

Przewodniczącej
została

PTP

wybrana

na wiceprzewodniczącą Światowego Towarzystwa Badań Edukacyjnych
(World Education Research Association).
WERA to obecnie jedno z najbardziej prestiżowych stowarzyszeń naukowych mających na celu rozwój badań edukacyjnych. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jest
członkiem WERA od grudnia 2014 roku.
Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

PS. Tą drogą serdecznie dziękuję wszystkim, którzy za pośrednictwem różnych
kanałów komunikacyjnych przekazali mi gratulacje i powinszowania z racji mojego
awansu w strukturach World Education Research Association. Dobrze czuć w takich
chwilach Waszą obecność, życzliwość, uśmiech i wsparcie.
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

WWW.PTP-PL.ORG
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NASZE SUKCESY
Osiągnięcia naukowe Członków PTP –Oddział Białystok
Awanse naukowe - habilitacje:
Dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Dr hab. Anna Ewa Krajewska
Współorganizacja konferencji, seminariów, warsztatów:


Współorganizacja Międzynarodowego Seminarium Naukowego nt. Kształcenia
nauczycieli: First International Seminar (Re)Shaping the Teaching Profession of the 21st Century: Priorities, Challenges and Future Directions.
Gościem specjalnym był dr James Underwood (Uniwersytet w Cambridge
i Uniwersytet w Northampton, Wielka Brytania)–Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok, 26 października 2017r.



Współorganizacja Warsztatu Metodologicznego dla Młodych Badaczy: Positioning Ourselves as Researchers, Whoisour Research for and How Can
we Reach them?, prowadzenie dr James Underwood (Uniwersytet w Cambridge i Uniwersytet w Northampton, Wielka Brytania) – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok, 26 października 2017r.



Współorganizacja Konferencji Naukowej Młodzi w działaniu – dla siebie, dla
innych, dla świata, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok, 23 listopada 2017 r.

Monografie członków PTP O/Białystok:


A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan, Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017.



E. J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska (red.), Dziecko w historii-w kręgu
kultury chrześcijańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
2017.



J. Nikitorowicz, Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie
kształ



tującej się tożsamości, Oficyna Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Kompetencje matematyczne i podstawo
we kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnict
wo Adam Marszałek, Toruń 2017.
Przewodnicząca oddziału PTP w Białymstoku
dr hab. Agata Cudowska, prof. UwB
Sekretarz
dr Katarzyna Szorc
WWW.PTP-PL.ORG
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NASZE SUKCESY
Obrony prac doktorskich
Miło nam poinformować o obronach prac doktorskich członkiń oddziałów terenowych PTP i zespołu redakcyjnego Biuletynu PTP.
Dnia 5 grudnia 2017 na Uniwersytecie Zielonogórskim Pani dr Magdalena
Zapotoczna, sekretarz Oddziału PTP w Zielonej Górze, obroniła z wyróżnieniem
pracę doktorską pt. Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec. Praca
doktorska została napisana pod naukowym kierunkiem prof. UZ dr hab. Inetty
Nowosad. Promotor pomocnicza: prof. UZ dr hab. Ewa Bochno. Recenzentami pracy byli: prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
i prof. zw. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej).
Dnia 12 grudnia 2017 na UniwersyteciePedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani dr Anny Mróz, sekretarza Oddziału PTP w Krakowie, zatytułowana Metody i formy pracy nauczycieli
w kreowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju. Praca doktorska została napisana pod naukowym kierunkiem prof. UP dr hab. Barbary Kędzierskiej. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach) i prof. dr hab. Jan Łaszczyk (Akademia Pedagogiki
Specjalnej).
Serdecznie gratulujemy!

WWW.PTP-PL.ORG
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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.
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