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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Nieco ponad rok pozostało do X Ogólnopolskiego
Zjazdu Pedagogicznego w Warszawie – przygotowuje się do niego Towarzystwo, ale też
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. Warto zapoznać się z zarysem
jego programu i ukierunkować swoją pracę w najbliższych miesiącach tak, aby podczas Zjazdu zademonstrować jej wyniki.
Towarzystwo
uhonorowało
prof.
dra
hab.
Stefana
M. Kwiatkowskiego, członka Rady Naukowej Towarzystwa,
Medalem PTP. Z okazji Jubileuszu 70. urodzin Pana Profesora
ukazała się okolicznościowa monografia pt. Edukacyjne
konteksty współczesności. Z myślą o przyszłości, objęta
patronatem Towarzystwa.
W ramach Wykładów otwartych wybitnych Profesorów mieliśmy
przyjemność wysłuchać wykładu prof. zw. dr hab. Joanny
Głodkowskiej pt. Każda OSOBA ma coś do zaoferowania światu
– niepełnosprawność w perspektywie zmiany paradygmatycznej
i wykładu prof. zw. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego
pt. Fenomen przywództwa, a gośćmi Koła Młodych Naukowców
PTP byli: dr Stefan T. Kwiatkowski z Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej, dr Ewa Wasilewska-Kamińska z Wydziału
Pedagogicznego
Uniwersytetu
Warszawskiego
oraz
dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska z Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
O tych i o innych, arcyciekawych inicjatywach zrealizowanych
przez PTP w kraju oraz o pracy naszych reprezentantów
w międzynarodowych organizacjach pedagogicznych poczytacie
Państwo na stronach niniejszego numeru naszego Biuletynu.
Serdecznie zapraszam do lektury.
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

AKTUALNOŚCI
X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny
w Warszawie
Miło nam poinformować, że w dniach 18 – 20 września 2019
w Warszawie odbędzie się jubileuszowy X Ogólnopolski Zjazd
Pedagogiczny

organizowany

przez

Polskie

Towarzystwo

Pedagogiczne we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie. Zjazd poprzedzony będzie Akademią
Młodego Naukowca, która odbędzie się 17 września 2019 roku.
Obrady w ramach Zjazdu będą toczyć się pod hasłem Pedagogika
i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii.
W trakcie Zjazdu podjęta zostanie dyskusja nad wyzwaniami, jakie stoją
przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się
krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym
współczesnej Polski i świata.
Podczas Zjazdu przewidujemy obrady plenarne, obrady w sekcjach
tematycznych, sympozja oraz interaktywne sesje plakatowe. W ramach
Zjazdu wyodrębniono następujące sekcje tematyczne:
1. Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne.
2. Nauczyciel.
3. Młodzież, uczeń, student, słuchacz.
4. Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania.
5. Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców.
6. Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy
społeczne, media, migracje.
7. Metodologia badań humanistycznych i społecznych.
WWW.PTP-PL.ORG
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AKTUALNOŚCI

Chcielibyśmy,

aby

ten

Jubileuszowy

Zjazd

był

miejscem

spotkania naukowców, którym bliskie są problemy pedagogiki i edukacji,
aby sprzyjał dialogowi ludzi nauki i praktyków oraz interdyscyplinarnej
dyskusji nad rolą pedagogiki i pedagogów we współczesnym świecie.
Mamy nadzieję, że tematyka przyszłorocznego Zjazdu będzie dla
Państwa interesująca i spotkamy się w dużym gronie w Warszawie.
Bylibyśmy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o planowanym
przez nas wydarzeniu naukowym w Państwa uczelniach. Więcej
informacji na temat Zjazdu będą mogli Państwo znaleźć na testowej
stronie internetowej, która wkrótce zostanie uruchomiona.

Przewodniczący Zjazdu

Przewodnicząca PTP

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

WWW.PTP-PL.ORG
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AKTUALNOŚCI
Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Informujemy, że dnia 24 maja 2018 roku medal Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego został przyznany prof. dr hab. Stefanowi M.
Kwiatkowskiemu.
Medal jest przyznawany zasłużonym członkom Towarzystwa i współpracującym z nim osobom i instytucjom w dowód uznania szczególnych
zasług na rzecz rozwijania nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich
osiągnięć w kraju i za granicą.
Serdecznie gratulujemy!
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AKTUALNOŚCI
Członkowie wspierający
Informujemy, że od dnia 5 marca 2018 roku członkami wspierającymi
Towarzystwa są Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

oraz Wydział

Pedagogiczny Uniwersytetu

Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
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.
Bardzo dziękujemy naszym Sympatykom i Przyjaciołom wspierającym
nas materialnie, organizacyjnie i prawnie.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Wykład prof. zw. dr hab. Joanny Głodkowskiej
w ramach projektu Wykłady otwarte wybitnych
Profesorów
Dnia
w

5

marca

Akademii

2018

Pedagogiki

roku

Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Wykłady
otwarte wybitnych Profesorów. Gościem
spotkania była prof. zw. dr hab. Joanna
Głodkowska

z

Akademii

Specjalnej,

która

wygłosiła

Pedagogiki
wykład

nt.

Każda OSOBA ma coś do zaoferowania
światu - niepełnosprawność w perspektywie
zmiany paradygmatycznej. Podczas wystąpienia Profesor Głodkowska przybliżyła
słuchaczom filary pedagogiki specjalnej, podstawowe kategorie niepełnosprawności, wskazała na rolę edukacji włączającej w czasach współczesnych oraz normalizacji, która determinuje jednostkowe relacje w środowisku lokalnym. Prelegentka
omówiła również paradygmat niepełnosprawności i konteksty znaczeniowe fenomenu niepełnosprawności. W oparciu o zaprezentowane teorie i koncepcje Profesor
Głodkowska nakreśliła zebranym wymiar temporalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Mgr Katarzyna Białożyt
Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
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. Drugie spotkanie z tego cyklu odbyło się 4 czerwca br. w
Auli Lubrańskiego

Collegium Minus UAM, przy ul. Henryka Wieniawskiego 1

w Poznaniu. Wykład poświęcony fenomenowi przywództwa wygłosił Pan Profesor
Stefan M. Kwiatkowski.
Profesor dr hab.. Stefan M. Kwiatkowski
Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Rektor tej
Uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993
-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu
Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry
Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk
Pedagogicznych Akademii Pedagogiki

Specjalnej

(2007-), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), zastępca Przewodniczącego
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), członek
Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010),
Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017);
autor ponad 580 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 89 druków zwartych; promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora;
ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w oświacie.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Wykład dra Stefana T. Kwiatkowskiego
dla Koła Młodych Naukowców Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego
Dnia 5 marca 2018 roku w Akademii
Pedagogiki

Specjalnej

im.

Marii

Grzegorzewskiej odbyło się spotkanie
Koła

Młodych

Naukowców

PTP.

Gościem spotkania był dr Stefan
T.

Kwiatkowski

z

Chrześcijańskiej

Akademii Teologicznej, który wygłosił
wykład nt. Kompetencje interpersonalne kandydatów na nauczyciela –
próba diagnozy (ekspertyza).
W swoim wystąpieniu dr Kwiatkowski
wskazał na istotne braki w kształceniu umiejętności i kompetencji przyszłych nauczycieli. Prelegent zaprezentował paletę umiejętności, które
tworzą fundament budowania kompetencji nauczyciela w XXI wieku
oraz omówił singapurski model rozwijania właściwości wewnętrznych w
procesie kształcenia przyszłych nauczycieli z perspektywy kompetencji
interpersonalnych. Odwołując się do analizy wyników badań własnych
dr Kwiatkowski podkreślił, że przyszli nauczyciele w Polsce nie mają
możliwości, w czasie trwania studiów, nabywania i rozwijania podstawowych kompetencji; znaczna część studentów nie planuje również pracy
w zawodzie.
Mgr Katarzyna Białożyt
Koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Wykład dr Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej
i spotkanie Koła Młodych Naukowców PTP
Dnia 6 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Warszawskiego odbyło się spotkanie Koła Młodych Naukowców
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Gościem spotkania była
dr Ewa Wasilewska-Kamińska, która wygłosiła wykład nt. Metody
rozwijania myślenia krytycznego w procesie kształcenia. Prelegentka
wprowadziła zebranych w problematykę myślenia krytycznego –
odwołała się do dorobku naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Kandy,
którzy uważani są za pionierów podejmujących problem myślenia
krytycznego w badaniach, oraz zaprezentowała najbardziej popularne
metody

stosowane

w

nauczaniu

tej

kompetencji.

Dr

Ewa

Wasilewska-Kamińska podkreśliła znaczenie rozwijania myślenia krytycznego wśród dzieci i młodzieży przez wykwalifikowanych nauczycieli,
którzy
z

będą

uczniami

oraz

potrafili
stworzyć

nawiązać
przestrzeń

odpowiednie
sprzyjającą

interakcje
krytycznemu

poszukiwaniu rozwiązań omawianych problemów i kwestii. Dr Wasilewska-Kamińska zaznaczyła również, że myślenie krytyczne jako cel
kształcenia powinno dążyć do poznania prawdy. Po wystąpieniu
Prelegentki odbyła się interesująca dyskusja dotycząca konieczności
rozwijania myślenia krytycznego w polskiej szkole.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
W drugiej części spotkania uczestnicy rozpoczęli przygotowania do
Akademii Młodych Naukowców, która odbędzie się 17.09.2019 roku
i będzie poprzedzać obrady X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zjazdu
Pedagogicznego Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania,
wspólnotowości i autonomii. Akademia Młodych Naukowców ma
stanowić szansę dla młodych badaczy na rozwinięcie warsztatu
badawczego, umożliwić spotkanie i konsultacje naukowe z wybitnymi
przedstawicielami polskiej pedagogiki. W trakcie dyskusji dotyczącej
organizacji i strony merytorycznej Akademii omówiono opracowany
przez prof. Joannę Madalińską-Michalak i mgr Katarzynę Białożyt
program ramowy Akademii oraz formy pracy, jakie mają zostać podjęte
w jej ramach.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Wykład dr hab. Aleksandry TłuściakDeliowskiej dla Młodych Naukowców PTP
Dnia 6 czerwca 2018 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Koła Młodych
Naukowców

Polskiego

Towarzystwa

Pedagogicznego.

Gościem

spotkania była dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, która wygłosiła
wykład nt. Kultura współpracy w szkole z perspektywy nauczycieli.
Wyniki trzech studiów empirycznych.
Prelegentka wprowadziła zebranych w problematykę badań własnych
na temat kultury szkoły, prezentując podstawy teoretyczne badań,
w tym typy i modele kultury szkoły oraz założenia metodologiczne
i wyniki badań. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja dotycząca kultury
i klimatu we współczesnej szkole oraz roli dyrektora w kształtowaniu
pozytywnej kultury w środowisku szkolnym.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
IX Seminarium naukowe w Bydgoszczy
Dnia 13 marca 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się IX

seminarium naukowe zorganizowane przez Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Instytut Pedagogiki UKW.
Gościem spotkania był dr Maciej Jabłoński, który wygłosił wykład na
temat Państwowe Gospodarstwa Rolne jako miejsca inkluzji społecznej.
Podczas wystąpienia dr Maciej Jabłoński przybliżył uczestnikom
seminarium wiele interesujących zagadnień i przedstawił bardzo bogaty
schemat możliwych interpretacji wsparcia skierowanego do osób
niepełnosprawnych intelektualnie w byłych PGR-ach.
W trakcie seminarium wręczono legitymacje trzem nowym członkom
PTP w oddziale w Bydgoszczy.
dr Iwona Mandrzejewska-Smól
Wiceprzewodnicząca Oddziału PTP Bydgoszcz

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Konferencja Uniwersalizm pracy ludzkiej
W dniach 24 i 25 maja br. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja
Naukowa nt. Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik
egzystencji człowieka zorganizowana przez Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytetu

Pedagogicznego

im.

Komisji

Edukacji

Narodowej

w Krakowie.
Tematyka konferencji oscylowała wokół pracy jako wyznacznika
egzystencji człowieka. Problematyka konferencji jest o tyle istotna,
iż porusza ważne zagadnienia jednostki ludzkiej zmagającej się
z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Wybór powyższej tematyki
podyktowany był potrzebą podjęcia naukowego dyskursu w kontekście
wpływu aktywności zawodowej tak na życie indywidualne, jak i społeczne człowieka. Praca jako jedna z podstawowych ludzkich aktywności
warunkuje przynależność do określonych grup społecznych oraz determinuje funkcjonowanie współczesnego człowieka w wielu obszarach
życia.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z konkursu Po co mi cyfrowy
świat? Dzień z uczniowskiego życia zorganizowanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego w Olsztynie
Dnia 11 grudnia 2017 roku Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
w Olsztynie ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych z województwa
warmińsko-mazurskiego pt. Po co mi cyfrowy świat? Dzień z uczniowskiego
życia.

Inicjatorką

przedsięwzięcia

była

Prof.

Marzenna

Nowicka.

Konkurs

towarzyszył cyklicznej konferencji pt. Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole.
Problemy

i

wyzwania,

odbywającej

się

od

trzech

lat

na

Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Założeniem konkursu było inspirowanie uczniów do kreatywnego wykorzystywania
technologii audio-video, a także wzbudzenie namysłu uczniów nad rolą mediów cyfrowych w życiu młodego człowieka. Celem konkursu było ukazanie z perspektywy
dzieci żyjących w świecie cyfrowych technologii ich sposobu korzystania na co
dzień z urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet, notebook. Zadaniem
uczniów było nakręcenie o tym krótkiego (do 4 minut) filmu. Można było pracować
nad filmem indywidualnie lub w niewielkich zespołach (do 3 osób). Do konkursu
można było zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub animowane w dowolnej konwencji i estetyce. Przewidziano dwie kategorie wiekowe:
I - uczniowie do 10 roku życia oraz II – uczniowie w wieku 11-14 lat.
W działania związane z organizacją konkursu, takie jak upowszechnianie
informacji wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, czy zakup nagród, zaangażowali
się

członkinie

i

członkowie

Oddziału

PTP

w

Olsztynie.

Wyłoniła

się

także kapituła konkursowa w składzie: przewodniczący - dr Wiktor Sawczuk, członkinie: prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska – Przewodnicząca Oddziału
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie, prof. UWM, dr hab. Marzen-

na Nowicka oraz dr Monika Grochalska. 12 marca 2018 r. spośród wszystkich
nadesłanych prac wyłoniono laureatów.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Przyznano jedynie pierwsze i drugie miejsca w każdej kategorii
wiekowej. Laureatami w I kategorii wiekowej zostali Szymon Graban
z kl. II D, SP nr 25 w Olsztynie (I miejsce) oraz Bartłomiej Dąbkowski
z kl. I B, SP nr 9 w Olsztynie (II miejsce). W II kategorii wiekowej
I miejsce przyznano Roksanie Zmysłowskiej oraz Kindze Ziembińskiej
z kl. VII F, SP nr 34 w Olsztynie, natomiast II miejsce zdobył zespół
w składzie: Oliwia Suchecka i Emilia Sztukowska z kl. VI E, SP nr 1
w Mrągowie.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 17 marca 2018 r. w Centrum
Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” w Olsztynie
i towarzyszyło otwarciu III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu:
Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania: Szkoła
w cyfrowej rzeczywistości, zorganizowanej przez Pracownię Pedagogiki
Wczesnoszkolnej,

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 prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińską.
Sponsorem nagród była Firma KSDK Sp. z o.o. w Olsztynie oraz
wykorzystano pulę pieniężną pochodzącą ze składek członkowskich
Oddziału PTP w Olsztynie.
dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
Oddział PTP w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia na stronie.
WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z działalności oddziału PTP
w Cieszynie
Cieszyński oddział PTP rozpoczął trzeci rok swojej działalności. Główne
kierunki naszego działania dotyczą przede wszystkim:


organizowania

cyklicznych

spotkań

naukowych,

konferencji

i seminariów w celu integracji środowiska naukowego;


promocji badań i doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej;



popularyzowania innowacji pedagogicznych;



udziału w Zjeździe Delegatów;



współpracy z krajowymi i lokalnymi instytucjami edukacyjnymi,
stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi zajmującymi się
działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą;



współpracy z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi;



propagowania kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym.

Oddział skupia 33 członków. W 2017 roku odbyły się zebrania Zarządu,
zebrania członków Oddziału, 1 Nadzwyczajne (wyborcze) Walne
Zebranie Oddziału PTP Cieszyn.
Delegaci Oddziału wraz z przewodniczącą prof. dr hab. Aliną
Szczurek-Borutą wzięli udział w XII Zjeździe Delegatów Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego, który odbył się w dniach 5-6 czerwca
2017 w Warszawie.

WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
Warto odnotować, iż Oddział PTP w Cieszynie był organizatorem
i współorganizatorem trzech wykładów otwartych: prof. zw. dr hab.
Barbary Kromolickiej, prof. Natalii Morze, Prorektor Uniwersytetu Borysa
Grinczenki w Kijowe (BGKU) oraz dra hab. Marka Rembierza oraz
współorganizatorem
pedagogiki

siedmiu

społecznej,

konferencji

pedagogiki

naukowych

międzykulturowej,

w

zakresie

pedagogiki

wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, filozofii, socjologii i resocjalizacji:
16-19.10.2017 r. – Wolna Szkoła Nauk Filozoficzno-Społecznych,
dr hab. Marek Rembierz – organizator z ramienia PTP Oddziału
w Cieszynie.
16-17.10.2017 – IX edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji na odległość DLCC2017,
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – organizator z ramienia PTP
Oddziału w Cieszynie.
19-21.10.2017 r. – Perspektywy rozwojowe dziecka przedwcześnie urodzonego i jego rodziny, II Międzynarodowa Konferencja z cyklu:
Wczesna interwencja, dr Sylwia Wrona z ramienia PTP Oddziału
w Cieszynie.
7.11.2017 r. – Międzynarodowa konferencja naukowa Środowiska
wychowawcze wobec kształtowania postaw ekologicznych i prozdrowotnych, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman – organizator z ramienia
Oddziału Cieszyn PTP.
24.10.2017 r. – I Transgraniczna Konferencja Naukowo-Metodyczna
z cyklu Nauczyciele-Nauczycielom pt. Diagnoza pedagogiczna,
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek – organizator z ramienia PTP
Oddziału w Cieszynie.
WWW.PTP-PL.ORG
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SPRAWOZDANIA
12.12.2017 r. – Osoba niesłysząca w społeczeństwie – współczesne
dylematy codziennego funkcjonowania, dr Magda Bełza-Gajdzica,
mgr Anna Wojtas-Rduch – organizatorzy z ramienia Oddziału Cieszyn PTP.
12.12.2017 r. – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Pogranicze południowe i wschodnie: wczoraj – dziś – jutro, prof. dr hab.
Alina Szczurek-Boruta – organizator z ramienia Oddziału Cieszyn
PTP.

Cieszyński Oddział PTP był ponadto współorganizatorem warsztatów
skierowanych do studentów i nauczycieli, które dotyczyły języka
migowego, a także warsztatów zatytułowanych

Surdoeksperyment.

Na początku 2018 roku ukazał się Kalendarz Pedagogów Śląska
Cieszyńskiego 2018 prezentujący wybitne postaci pedagogów i nauczycieli ziemi cieszyńskiej, przygotowany przez zespół naukowców kierowany przez dr hab. prof. UŚ Elżbietę Górnikowską-Zwolak.

dr Urszula Klajmon-Lech
Wiceprzewodnicząca Oddziału PTP Cieszyn

WWW.PTP-PL.ORG
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

Konferencja World Education Research Association (WERA),
3-5 sierpnia 2018, Kapsztad, Republika Południowej Afryki
W dniach 3-5 sierpnia 2018 roku w Kapsztadzie odbędzie się Światowy Kongres
Reimagine Worldwide Education Research organizowany przez World Education
Research Association (WERA) i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
Uczestnicy Kongresu swe rozważania skoncentrują wokół metodologii badań pedagogicznych, możliwości i ograniczeń tych badań, innowacji w badaniach edukacyjnych
oraz edukacji formalnej i nieformalnej.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie
Kongresu.

Konferencja ECER 2018 Inclusion and
Exclusion, Resources for Educational
Research?, 3-7 września 2018, Bolzano,
Włochy
W dniach 3-7 września w Bolzano we Włoszech odbędzie się europejska konferencja naukowa poświęcona rozważaniom na temat
Inkluzja 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 konferencji.

WWW.PTP-PL.ORG
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

Konferencja Teacher Education and Educational
Research in the Mediterranean, 8-9 czerwca 2018,
Valetta, Malta
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 znaleźć można na stronie konferencji.
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

WWW.PTP-PL.ORG
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

Zaproszenie na XI Międzynarodowy
Kongres Badań Edukacyjnych
Research, Innovation and Reform in Education
Zapraszamy

na

XI

Międzynarodowy

Kongres

Badań

Edukacyjnych

Research, Innovation and Reform in Education, który odbędzie się w dniach
17–19 września 2018 na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie.
Kongres jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we
współpracy z Towarzystwami Pedagogicznymi w Turcji (Egitim Arastrimalari
Birligi – Educational Research Association, EAB) i na Ukrainie (Українська
Асоціація Дослідників Oсвіти – Ukrainian Educational Research Association, UERA) oraz we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu
Pedagogicznego i Katedrą Dydaktyki i Pedeutologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Kongresu.

WWW.PTP-PL.ORG
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE I SEMINARIA KRAJOWE

Zjazd Pedagogiki Społecznej
Pedagogika
zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów
społecznych
Serdecznie zapraszamy na Zjazd Pedagogiki Społecznej pod hasłem
Pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych, który
odbędzie się w dniach 17—18 września 2018 w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Więcej informacji zamieszczonych jest na
stronie Zespołu Pedagogiki Społecznej.

Program Zjazdu ma nie tyle wyznaczyć, ale raczej otworzyć pole
refleksji, namysłu nad rolą oddolnych ruchów społecznych działających
na rzecz edukacji i zmiany społecznej. Uwaga nasza będzie się koncentrować wokół szkoły, ale w polu zainteresowania będą także różnorodne
badania i działania społeczno-edukacyjne w przestrzeni lokalnej, poza
i ponadlokalnej oraz medialnej. Będziemy się starali ujawnić, wynegocjować interesy, kompetencje, możliwości badania i działania oddolnych
ruchów społecznych na rzecz edukacji przez różne grupy pedagogów
społecznych. Program Zjazdu zostanie podany w pierwszych tygodniach
lipca.

WWW.PTP-PL.ORG
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE I SEMINARIA KRAJOWE

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum Pedagogów Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka

W dniach 14 - 15 listopada 2018 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum
Pedagogów Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i
dla demokracji – teoria i praktyka. Konferencja jest objęta patronatem naukowym
Komitetu Nauk Polskiej Akademii Nauk oraz patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia i JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami tego wydarzenia naukowego są: Zakład Pedagogiki
Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Wrocławski
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Ponad trzydziestoletni dorobek Forum Pedagogów stanowi świadectwo zaangażowania w najistotniejsze obszary teorii i praktyki edukacji, co mogą potwierdzić
tematy kolejnych spotkań, zainicjowanych w roku 1988 - gorącym czasie transformacji ustrojowej. Zagadnienia poruszane podczas wcześniejszych konferencji
ukierunkowane były na eksplorowanie wybranych, wyraźnie wyodrębnionych kwestii. Natomiast tegoroczne Forum za cel stawia sobie rozpoznanie nowych obszarów
i upowszechnienie wiedzy dotyczącej wychowania w demokracji i dla demokracji
w teorii i praktyce edukacyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące tematyki i kwestii organizacyjnych znajdują się
na stronie.
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ZAPROSZENIA
KONFERENCJE I SEMINARIA KRAJOWE

Zaproszenie na II Kongres Towarzystw Naukowych
w Polsce
Rada Towarzystw Naukowych, funkcjonująca przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk, organizuje II Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem Rola towarzystw
naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Kongres odbędzie
się w dniach 14-15 września 2018 roku w Poznaniu.
Współorganizatorami Kongresu są Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towarzystwo Naukowe Płockie.
Celem Kongresu jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego
w rozwój nauki i jej popularyzacji, w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej. Ważnym zagadnieniem jest ocena historyczna społecznego ruchu
narodowego oraz jego stan aktualny i przyszłość w systemie nauki w Polsce.
Bliższe informacje znajdują się na stronie.
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2018 na adres Rady Towarzystw
Naukowych

(rtn@pan.pl)

lub

Poznańskiego

Towarzystwa

Przyjaciół

Nauk

(sekretariat@ptpn.poznan.pl)

Seminarium w Bydgoszczy
Dnia 11 czerwca 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy odbyło się X jubileuszowe seminarium naukowe Oddziału Bydgoskiego PTP
z udziałem prof. Joanny Madalińskiej-Michalak.
dr Iwona Mandrzejewska-Smól
Wiceprzewodnicząca Oddziału PTP Bydgoszcz
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OGŁOSZENIA
Edukacyjne konteksty
współczesności. Z myślą o przyszłości
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne objęło patronatem monografię naukową pt. Edukacyjne
konteksty współczesności. Z myślą o przyszłości, red. Joanna Madalińska-Michalak i Norbert G. Pikuła (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2018).

Tom

został

dedykowany

profesorowi

Stefanowi

M.

Kwiatkowskiemu z okazji Jego 70. urodzin.
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OGŁOSZENIA
Redaktorzy

książki

napisali

książce

rozważania

we wstępie:
„Zawarte

w

przedstawiają

problemy

właściwe

poszczególnym elementom systemu
edukacji

oraz

ukazują

wzajemne

przenikanie się niektórych zagadnień,
wyzwań, jak również wspólne uwarunkowania

funkcjonowania

i

rozwoju

całego systemu edukacji w Polsce,
a także w wybranych krajach. Autorzy
poszczególnych tekstów opisują nie
tylko problemy i przekształcenia, lecz
także podejmują próby pogłębionej analizy jakościowej przez poszukiwanie źródeł i przyczyn oraz uzasadnień dla zachodzących transformacji, w tym również czynników determinujących kierunki zmian.
Książkę tę dedykujemy Panu Profesorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu – naszemu Przyjacielowi i Przewodnikowi po świecie wiedzy i nauki.
Niniejsza publikacja jest darem od bliskich Mu osób, które z wielką
radością i nieukrywanym entuzjazmem przyjęły nasze zaproszenie do
jej współtworzenia, za co im w tym miejscu bardzo serdecznie
dziękujemy”.
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OGŁOSZENIA
Publikacja Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość—zmiana—
konteksty
Zachęcamy do lektury publikacji Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość
– zmiana – konteksty, pod redakcją Joanny Madalińskiej-Michalak,
Norberta G. Pikuły i Katarzyny Białożyt (Kraków, 2017). Publikacja jest
efektem pracy doświadczonych badaczy i naukowców, uznanych
profesorów oraz członków Koła Młodych Naukowców PTP. Podjęto
w niej próbę odpowiedzi na pytania: jak kształtuje się jakość edukacji
nauczycieli w Polsce, a zwłaszcza jakość kształcenia nauczycieli? Jakie
perspektywy stoją przed edukacją nauczycieli? Jak widzimy pracę
nauczyciela? Skąd czerpać inspirację, gdy myślimy o zmianie edukacji
nauczycieli i doskonaleniu pracy nauczycieli? Na co położyć nacisk
w doskonaleniu warunków pracy i jakości pracy nauczyciela?

Spis treści znajduje się pod linkiem.
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OGŁOSZENIA
Nowa książka z serii
Biblioteka Myśli Pedagogicznej
Pod koniec 2017 roku ukazała się, wydana pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego, książka Henriego Bergsona Teksty pedagogiczne . Redakcja naukowa: Piotr Kostyło. Tłumaczenie: Piotr Kostyło,
Dorota Rybicka.
Jest to już szósta część z serii Biblioteka Myśli Pedagogicznej, której
celem jest wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad
problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją
w naukach pedagogicznych, spowodowaną wymaganiami rynku pracy,
zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako
procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią.
Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując
problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych
i społecznych.

WWW.PTP-PL.ORG
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OGŁOSZENIA
Z recenzji wydawniczej dra hab. Jarosława Horowskiego:
„Gdyby usunąć z pism pedagogicznych Bergsona nazwiska i daty,
czytelnik mógłby odnieść wrażenie, że spotyka się ze stanowiskiem
kogoś mocno zaangażowanego we współczesne spory filozoficznopedagogiczne. Uznając osiągnięcia nauk przyrodniczych, Autor broni
duchowości i wolności człowieka, przez co tworzy alternatywę dla teorii
zakładających determinizm biologiczny i społeczny. Konsekwentnie
poddaje też krytyce edukację, która zamyka wychowanka w sztywnym
systemie pojęć, nie inspirując go do spojrzenia na rzeczywistość
z dalszej, bardziej humanistycznej perspektywy. Bergson zabiera tym
samym głos w kwestii proporcji między kształceniem ogólnym,
odwołującym się do tekstów filozoficznych i literackich, a kształceniem
zawodowym. Nade wszystko jednak lektura pozwala nabrać dystansu
do utartych teorii antropologicznych i pedagogicznych (lub, posługując
się słowami Bergsona, uwolnić myśl, skrępowaną przez kategorie matematyczne), przez co może stać się punktem wyjścia zarówno do dyskusji akademickich, jak i przemyślenia własnej praktyki wychowawczej”.
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29

OGŁOSZENIA
Wyniki konkursu na wybitną monografię
Jest nam miło poinformować, że książka Pani Profesor Doroty
Żołądź-Strzelczyk pt. Pod każdym względem szlachetne ci daję
wychowanie. Studia z dziejów wychowania szlachty w epoce staropolskiej została uznana za najlepszą w ramach II edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitne monografie.

Laureatce bardzo serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu na wyróżniającą się
rozprawę doktorską
Uprzejmie informujemy,

że Jury IV edycji konkursu Polskiego

Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniająca się rozprawę doktorską
podjęło decyzję o przyznaniu wyróżnienia Pani dr Katarzynie Grzesiak, autorce rozprawy doktorskiej pod tytułem Doświadczanie sukcesu
w nauce przez studentów studiów doktoranckich. Rozprawa została napisana pod kierunkiem Pani prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu

Kazimierza

Wielkiego

w

Bydgoszczy

w

roku

2017.

Gratulujemy!

WWW.PTP-PL.ORG

30

NASZE SUKCESY
Wykład w sesji plenarnej
prof. Joanny Madalińskiej-Michalak w ramach
VIII Kongresu International Association of
Educational Researchers
Miło nam poinformować, że przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego i wiceprzewodnicząca World Education Reaseach
Association Profesor Joanna Madalińska-Michalak wygłosiła jeden
z trzech wykładów w sesji plenarnej na VIII Kongresie International
Association of Educational Researchers. Kongres poświęcony jest problematyce The Power of Innovation and Creativity in Educational
Practices. Tytuł wystąpienia Pani Profesor brzmiał: Leadership and
the Power of Innovation and Creativity in Education.

Kongres odbył się w dniach 9-11 maja 2018 roku w Manisie w Turcji.
Wzięło w nim udział ponad 1 000 uczestników. Do wystąpień zakwalifikowano 635 referatów, 10 posterów i 6 warsztatów.
Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie.
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NASZE SUKCESY
Wykład w sesji plenarnej
prof. Joanny Madalińskiej-Michalak w ramach
konferencji HuCER 2018

Miło nam poinformować, że Pani Profesor Joanna Madalińska-Michalak
reprezentowała Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na konferencji
HuCER 2018 zatytułowanej Education – economy – society. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2018 w János Kodolányi College,
Székesfehérvár na Węgrzech.
Pani Profesor wygłosiła wykład wprowadzający do konferencji na temat:
Reimagine Education: Building Leadership Capacity for 21st Century
Learning.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie.
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NASZE SUKCESY
Education Research Association, UERA
Pragniemy poinformować, że Pani Profesor Joanna MadalińskaMichalak,

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,

reprezentowała

Towarzystwo

podczas

II

Konferencji

Naukowej Ukraińskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych - Ukrainian
Education Research Association, UERA, zatytułowanej Implementation
of European Standards into Ukrainian Educational Researchers.
Konferencja odbyła się dnia 15 czerwca w Kijowie, w Narodowej
Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Konferencja była organizowana w ramach projektu European Quality for Educational Research for
Empowering Educators in Ukraine finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Tytuł wykładu wprowadzającego Pani Profesor Joanny MadalińskiejMichalak do konferencji brzmiał Fostering Quality Education Research
in Europe and Beyond: The role of European Educational Research
Association.
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Awanse naukowe – habilitacje
Miło nam poinformować, że dr Aleksandra Tłuściak-Deliowska, członkini
Zespołu Koordynującego działania Koła Młodych Naukowców Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego, w dniu 18.04.2018 uzyskała stopień
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
pedagogika.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Projekty realizowane przez członków oddziału
PTP w Bydgoszczy
Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu grantów przez członków
oddziału terenowego PTP w Bydgoszczy na realizację następujących
przedsięwzięć:


Uzyskanie grantu w trybie konkursowym na realizację projektu
dotyczącego opracowania pilotażowej realizacji i ewaluacji programu
profilaktycznego Niebieskoocy w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w
klasie szkolnej. Umowa z PARPA -6/53/3.4.3/17/DEA na okres
1.06.2017-15.12.2019, kwota dofinansowania: 349 338,71 zł, prof. dr
hab. Maria Deptuła, współautor S. Borsich – doktorant.



Uzyskanie grantu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w
trybie

konkursowym

na

zorganizowanie

przez

Katedrę

Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej jednodniowego seminarium

naukowego

pt.:

Wyzwania

z projektowaniem i realizacją badań

i

dylematy

związane

w zakresie problematyki

uzależnień behawioralnych, dr Jolanta Jarczyńska.
WWW.PTP-PL.ORG
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Uzyskanie dofinansowania w wysokości 443 272,97 zł od Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadania konkursowego 56/3.5/17/DEA

pn. Współpraca zagraniczna mająca na celu rozwijanie

systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, finansowanego w ramach realizacji Narodowego

Programu

Zdrowia

na

lata

2016-2020.

Nazwa

projektu:

Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania
rozwoju

systemu

profilaktyki

i

kształcenia

specjalistów

w

zakresie

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży na Ukrainie –
umowa nr 36/56/3.5/17/DEA zawarta dn. 21 września 2017. Okres realizacji
projektu od 21 września 2017 do 15 grudnia 2019. Celem zadania jest opracowanie koncepcji i modułu kształcenia dla kierunków studiów przygotowujących studentów do pracy w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana
Franka w Drohobyczu na Ukrainie. Dr Wioletta Junik – kierownik projektu.
dr Iwona Mandrzejewska-Smól
Wiceprzewodnicząca Oddziału PTP Bydgoszcz
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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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