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� Sekcja 1.

Program ramowy 
IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

�1 września �016 (środa)

  | Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku |

1�.00–1�.�0  Rejestracja uczestników Zjazdu 

1�.�0–15.00  Uroczyste otwarcie

15.00–17.00  Obrady plenarne

17.00–17.�0  Uroczyste wręczenie wyróżnień Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

17.�0–18.�0  Przerwa kawowa 

18.�0–�0.00  Musical Chrisa Williamsa „Korczak” (wersja koncertowa)

�0.00   Kolacja

�� września �016 (czwartek)

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady w sekcjach | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | 

1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB |  

15.00–16.�0 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | 

17.00–18.�0 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

�� września �016 (piątek)

9.00–11.00 Obrady w sekcjach | Kampus UwB | 

11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Obrady plenarne 

�1 września �016 (środa)

1�.�0–15.00  Uroczyste otwarcie

Obrady plenarne
15.00–17.00  | Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku |

 1.	 prof.�dr�hab.�Zbigniew�Kwieciński�–�Wychowanie do człowieczeństwa. Uwagi po Nicei
	 2.	 prof.�dr�hab.�Joanna�Madalińska-Michalak�–�Pedagogika a życie wartościowe – etos prawdy i odpowiedzialności
	 3.	 prof.�dr�hab.�Bogusław�Śliwerski�–�(Nie)widzialność pedagogiki naukowej i praktycznej
	 4.	 prof.� dr� hab.� Zbyszko� Melosik� –� Młodzież i przemiany kultury współczesnej (konstrukcje kontroli, wolności 

i rozproszenia)
	 5.	 prof.�dr�hab.�Jerzy�Nikitorowicz�–�Tożsamości (nie)wartościowe w kontekście bogactwa kultur

17.00–17.�0  Uroczyste wręczenie wyróżnień Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

17.�0–18.�0  Przerwa kawowa 

18.�0–�0.00  Musical Chrisa Williamsa „Korczak” (wersja koncertowa)

�0.00   Kolacja

�� września �016 (czwartek)

Obrady plenarne
9.00–11.00 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

	 1.	 prof.�dr�hab.�Stefan�M.�Kwiatkowski�–�Kompetencje jako wartość indywidualna i społeczna
	 2.	 prof.� dr� hab.� Maria� Czerepaniak-Walczak� –� Wolność – równość – sprawiedliwość w dostępie do wyższego 

wykształcenia. O szansach emancypacji poprzez edukację
	 3.	 ks.�prof.�dr�hab.�Marian�Nowak�–�Kryzys wartości czy kryzys człowieka XXI wieku?
	 4.	 prof.�dr�hab.�Maria�Mendel�–�Miejsce wartości, wartość miejsca
	 5.	 prof.�dr�hab.�Mirosława�Nowak-Dziemianowicz�–�Jednostka i wspólnota wobec pytania o wartości. Tradycje, 

praktyka, zmiana

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady w sekcjach | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | 

1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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�� września �016 (piątek)

9.00–11.00 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 1. 

Życie wartościowe  
w kontekście conditio humana  człowieka XXI wieku

Prezydium:  ks. prof. dr hab. Marian Nowak; prof. dr hab. Urszula Ostrowska;  
  prof. dr hab. Tadeusz Pilch; prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz;  
  prof. dr hab. Wiesław Theiss

Koordynator:   dr hab. Agata Cudowska, prof. UwB

Sekretarz naukowy:  dr Bożena Tołwińska

�� września �016 (czwartek) 

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Sesja 1.
Nurty i kierunki etyki współczesnej w służbie wychowania.  
Co to znaczy „życie wartościowe”

11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek A | Sala A�09 | 

Wprowadzenie:
	 1.	 prof.�dr�hab.�Urszula�Ostrowska	(Gnieźnieńska	Szkoła	Wyższa	Milenium	w	Gnieźnie,	Akademia	Humanistyczno-Ekono-

miczna	w	Łodzi)�–�Conditio�humana człowieka XXI wieku jako problem i wyzwanie edukacyjne
	 2.� dr�hab.�Marek�Budajczak,�prof.�UAM� (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Moralne fundamenty 

edukacji adekwatnej względem kondycji ludzkiej�
� 3.� dr�hab.�Dorota�Kornas-Biela,�prof.�KUL	(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	–�Inteligencja moralna jako 

istotna wartość wychowawcza�

Uczestnicy debaty:
� 1.� prof.�dr�hab.�Władysława�Szulakiewicz	(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–�Poszukiwanie zasad wartoś-

ciowego życia
� 2.� prof.�dr�hab.�Elżbieta�Gaweł-Luty�(Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w	Koszalinie)	–�Aksjologiczne podstawy 

nauk o wychowaniu
	 3.� dr� hab.� Agata� Cudowska,� prof.� UwB	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Aksjologiczne podstawy dobrostanu  

w wymiarze jednostkowym i społecznym
� 4.� dr�Marzena�Chrost�(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie)	–�Kompetencje moralne w procesie formacji wychowanka
� 5.� dr�Lidia�Dakowicz	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Wartości w wychowaniu rodzinnym. Opinie młodzieży gimna-

zjalnej i ponadgimnazjalnej 
� 6.� dr�Andrzej�Dakowicz	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Relacje rodzinne mężczyzn o wyższym i niższym poziomie 

aktywności noetycznego wymiaru osobowości

Obrady w sekcjach
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� 7.� dr� Paweł� Kaźmierczak	 (Akademia	 Ignatianum	 w	 Krakowie)	 – Cnota jako fundament życia wartościowego  
w koncepcji Davida Carra

� 8.� dr� Bożena� Tołwińska	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Wartości humanistyczne w kulturze organizacji a „gra 
w brakujące krzesło”

1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |  

Sesja 2.
Czy paradygmaty uniwersalnej etyki są skutecznym środkiem ochrony  
przed globalnymi zagrożeniami: biedą, wykluczeniem, agresją?

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �00� |

Wprowadzenie:
	 1.	 dr� Piotr� Stańczyk	 (Uniwersytet	 Gdański)	 –	 Bieda i wartościowe życie w perspektywie Freirowskiej koncepcji  

edukacji ludowej 
	 2.	 dr�Marek�Jeziorański	(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	–�Od wartości do powinności w ujęciu aksjologii 

personalistycznej

Uczestnicy debaty:
	 1.	 dr�hab.�Anna�Weissbrot-Koziarska,�prof.�UO�(Uniwersytet	Opolski)	–	Od�Homo�sapiens do Homo�matrix�
	 2.	 dr�Klaudyna�Bociek	(Olsztyńska	Szkoła	Wyższa	im.	Józefa	Rusieckiego)	–�Wspólnota jako wartość. Wątki komunita-

riańskie w filozofii Charlesa Taylora 
	 3.	 dr�Bartłomiej�Gołek	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	–	Aksjologia pracy nauczyciela akademickiego – wy-

brane wyzwania współczesności
	 4.	 dr� Grzegorz� Piekarski� (Akademia	 Pomorska	 w	 Słupsku)	 –� Woluntaryzm działania w przestrzeni wolontariatu  

społecznego jako współczesne oblicze banalizacji dobra
	 5.	 dr�Zofia�Remiszewska�(Uniwersytet	Opolski)	–�Szanse i zagrożenia dla aksjologicznych podstaw życia człowieka
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |

Sesja 3.
Kryzys człowieka, kryzys wartości, kryzys instytucji.  
Źródła, objawy, drogi naprawy

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �00� |

Wprowadzenie:
	 1.	 dr�hab.�Jan�Rutkowski	(Uniwersytet	Warszawski)	–�Między wartościami a prawem naturalnym
	 2.	 dr�hab.�Anna�Murawska,�prof.�US�(Uniwersytet	Szczeciński)	–�Ku sobie możliwemu. Od życia do egzystencji
	 3.	 prof.� dr� hab.� Dariusz� Kubinowski� (Uniwersytet	 Szczeciński)	 –� Nowy tradycjonalizm jako idea etnopedago- 

giczna

Uczestnicy debaty:
	 1.	 dr�Katarzyna�Białobrzeska	(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–	Życie wartościowe w czasach inten-

sywnych przemian społeczno-ekonomicznych 
	 2.	 dr�Hanna�Stępniewska-Gębik,�dr�Sławomir�Trusz�(Uniwersytet	Pedagogiczny	im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Kra-

kowie)	–�Troska o siebie jako podstawa conditio�humana
	 3.	 dr� Aldona� Zakrzewska	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� Wychowanie ku wartościom w szkole  

katolickiej a kreowanie współczesnego modelu obywatela. Perspektywa nauczyciela�
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	 4.	 dr�Dorota�Bis	(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	–	Człowiek jako wartość komunikowania w przestrzeni 
mediów 

	 5.	 dr�Małgorzata�Wałejko	(Uniwersytet	Szczeciński)	– (Samo)wychowanie przez – i do – samotności cierpienia
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

�� września �016 (piątek)

Sesja 4. 
Kierunki rozwoju, cena postępu, wizja przyszłości – oczami pedagoga.  
Naczelne wartości: godność (relacje międzyludzkie) – solidarność,  
empatia, służba, zaufanie

9.00–11.00 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �00� |

Wprowadzenie:
	 1.	 dr�hab.�Stanisław�Chrobak,�prof.�UKSW	 (Uniwersytet	 Kardynała	Stefana	 Wyszyńskiego	w	Warszawie)	–� Zaufanie 

jako fundament podejmowania działań edukacyjnych
	 2.	 dr�Magdalena�Parzyszek�(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	–�Mieć odwagę uczynić doskonałość moral-

ną zadaniem życia

Uczestnicy debaty:
	 1.	 prof.�dr�hab.�Tadeusz�Pilch	(Wyższa	Szkoła	Informatyki	i	Ekonomii	TWP	w	Olsztynie)	–�Godność w kulturze społecz-

nej i w życiu człowieka
	 2.	 prof.� dr� hab.� Bożena� Matyjas	 (Uniwersytet	 Jana	 Kochanowskiego	 w	 Kielcach)	 – Rodzina jako wartość w życiu  

studentów
	 3.	 dr�hab.�Jarosław�Gara,�prof.�APS	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–�Heury-

styka Znanego i Nieznanego jako egzystencjalny horyzont aksjologii aktów wychowania 
	 4.	 dr�hab.�Klaudia�Węc,�prof.�Ignatianum	(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie,	Politechnika	Krakowska	Centrum	Pedago-

giki	i	Psychologii)	–�Poszukiwanie winnego w imię Innego. Transgresyjne trajektorie wychowania wobec psycho-
analitycznego minimum kulturowego

	 5.	 dr�Paulina�Forma�(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–	Promowanie wartości dużej rodziny. Pomiędzy 
sferą społecznej percepcji a rozwojem jednostki

	 6.	 dr� Markus� Lipowicz	 (Akademia	 Ignatianum	 w	 Krakowie)	 – Wychowanie do bycia „nadczłowiekiem”? Kondycja 
człowieczeństwa w obliczu rozwijającego się transhumanizmu – perspektywa pedagogiczno-antropologiczna

	 7.	 dr�Agnieszka�Rumianowska	(Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w	Płocku)	–	Alienacja i bezradność w relacjach 
między ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konfliktowych

	 8.	 dr�Ewa�Sowa-Behtane	(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie)	–�Wychowanie do wartości w rodzinach wielokultu-
rowych

	 9.	 mgr� Agnieszka� Sobolewska-Popko	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –	 Wartość macierzyństwa w życiu kobiet.  
Między powinnością a świadomym wyborem

11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 2. 

Życie wartościowe – metateoretyczne i metodologiczne  
aspekty badań aksjopedagogicznych

Prezydium:  dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ; dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS;  
  prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka; prof. dr hab. Stanisław Palka

Koordynator:   dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

Sekretarz naukowy:  dr Marta Kowalczuk-Walędziak

�� września �016 (czwartek) 

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Wprowadzenie do panelu Sekcji 2. 
Wokół narzędzi analizy wartości

11.�0–11.�5 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek A | Sala A�0� |

Moderatorzy:  dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ; dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS;  
  prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka; prof. dr hab. Stanisław Palka;  
  dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

Sesja 1.
Jak badać to, co niewidoczne, nieuchwytne:  
analiza wartości podmiotu indywidualnego (przykład: dzieci)

11.�5–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek A | Sala A�0� | 

Moderatorzy:  prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka; prof. dr hab. Stanisław Palka
11.45–12.00	 prof.�dr�hab.�Aleksander�Nalaskowski	(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–	Życie wartościowe? Czy istnie-

je zatem życie bezwartościowe?
12.00–12.15	 dr�hab.�Anna�Walczak,�prof.�UŁ	(Uniwersytet	Łódzki)	–	Archeologia relacji wartości etyczne – powinność
12.15–12.25	 dr� hab.� Marzenna� Nowicka,� prof.� UWM	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� Wybrane problemy  

metodologii badań życia wartościowego dzieci
12.25–12.35	 dr�hab.�Janina�Uszyńska-Jarmoc,�prof.�UwB	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Narracja jako metoda badania  potocz-

nych koncepcji życia wartościowego dzieci w młodszym wieku szkolnym – trzy perspektywy analizy problemu 
12.35–12.45	 dr�Małgorzata�Głoskowska-Sołdatow�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Wybrane wartości w interpretacji uczniów 

klas młodszych – refleksja nad prowadzeniem wywiadu z dziećmi 
12.45–13.00 prof.�dr�hab.�Maria�Mendel	(Uniwersytet	Gdański)	– Wokół wartości w badaniach środowisk miejskich zróżnico-

wanych pod względem jakości życia
13.00–13.30	 Dyskusja
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1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I	 |

Sesja 2. 
Jak badać to, co niewidoczne, nieuchwytne:  
analiza wartości podmiotu zbiorowego (przykład: instytucja)

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala 100� |

Moderatorzy:   dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ; dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS
15.00–15.10	 dr�hab.�Danuta�Opozda	(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	– Metodologiczny kontekst badań aksjopeda-

gogicznych w pedagogice rodziny 
15.10–15.20	 dr�hab.�Małgorzata�Suświłło,�prof.�UWM	(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–�Dylematy metodolo-

giczne w badaniach nad edukacją artystyczną (dzieci w przedszkolu i młodszych klasach) 
15.20–15.30	 dr�Dorota�Zdybel	(Społeczna	Akademia	Nauk	w	Łodzi)	–	Wartości jak wymiar kultury umysłowej klasy szkolnej 

– metodologiczne aspekty badań
15.30–15.40	 dr�hab.�Teresa�Giza,�prof.�WS�	(Wszechnica	Świętokrzyska	w	Kielcach)	– Zdolności jako wartość w obszarze peda-

gogiki
15.40–15.55	 prof.�dr�hab.�Krzysztof�Rubacha;�prof.�dr�hab.�Mariola�Chomczyńska-Rubacha	(Uniwersztet	Mikołaja	Kopernika	

w	Toruniu)	– Przestrzeń aksjologiczna szkoły jako przedmiot badań
15.55–16.3	0	 Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |

Sesja 3. 
Aksjologiczne aspekty analizy aktywności pedagogicznych

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala 100� |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka; prof. dr hab. Stanisław Palka
17.00–17.10	 dr�hab.�Ewa�Kantowicz,�prof.�UWM�(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–�Metateoretyczne i metodolo-

giczne dylematy badań nad profesjonalizacją pracy socjalnej
17.20–17.30	 dr� Sylwia� Jaskuła	 (Państwowa	 Wyższa	 Szkoła	 Informatyki	 i	 Przedsiębiorczości	 w	 Łomży)	 – Ewaluacja refleksyjna 

w badaniach pedagogicznych�
17.30–17.40	 dr� hab.� Joanna� Garbula,� prof.� UWM� (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� Od konwencjonalnego 

do niekonwencjonalnego podejścia do przeszłości – poszukiwanie nowych obszarów badawczych
17.40–17.50	 dr�Beata�Kunat�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Pasja jako kategoria życia wartościowego człowieka – analiza 

podejść badawczych
17.50–18.00	 dr�Kamila�Witerska	(Akademia	Humanistyczno-Ekonomiczna	w	Łodzi)	– Praca z wartościami w metodologii Teatru 

Forum
18.00–18.30	 Dyskusja
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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�� września �016  (piątek)

Sesja 4. 
Aksjologiczne dylematy badacza 

9.00–11.00 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala 100� |

Moderatorzy:   dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ; dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS
9.00–9.15	 	 prof.� dr� hab.� Dariusz� Kubinowski	 (Uniwersytet	 Szczeciński)	 –	 Wartościowanie humanistyczne w badaniach  

pedagogicznych 
9.15–9.30	 	 Dyskusja
9.30–9.40		 dr�Anna�Kienig	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Etyczne wymiary badań naukowych w okresie wczesnego dzieciń-

stwa�
9.40–9.50		 dr�Barbara�Dudel	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Metoda badania w działaniu – refleksje badacza 
9.50–10.00	 dr�Sławomir�Pasikowski	(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	– Od świadomości do kultury metodologicznej – w polu 

badań pedagogicznych
10.00–10.15	 dr�hab.�Hanna�Kędzierska,�prof.�UWM	(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–	Aksjologiczne zapętlenia 

decyzji metodologicznych w badaniach jakościowych – refleksja autoetnograficzna
10.15–11.00	 Dyskusja
11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 3.

Życie wartościowe wobec dynamizmu przemian społeczno-kulturowych,  
gospodarczych i politycznych

Prezydium:  prof. dr hab. Marek Konopczyński; prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss; 
  prof. dr hab. Mirosław J. Szymański; dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS

Koordynator:   dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB

Sekretarz naukowy:  dr Krzysztof Czykier

�� września �016 (czwartek) 

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Obrady półplenarne
Pedagogika wobec dynamizmu przemian społecznych

11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek C | Sala C0� | 

Otwarcie i powitanie oraz informacje: dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB

Prelegenci:
	 1.	 prof.� dr� hab.� Mirosław� J.� Szymański (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –		

Nierówności społeczne a edukacja�
	 2.� dr�hab.�Maciej�Tanaś,�prof.�APS	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	– Technolo-

gie informacyjno-edukacyjne @ edukacja
	 3.� prof.� dr� hab.� Marek� Konopczyński	 (PEDAGOGIUM	 Wyższa	 Szkoła	 Nauk	 Społecznych	 w	 Warszawie),		 Zagrożenia  

młodzieży w zmieniającym się świecie
	 4.� dr�hab.�Janusz�Surzykiewicz,�prof.�UKSW	(Katolische	Universität	Eichstätt	Ingolstadt)	–	Sprawiedliwość społeczna 

w edukacji
	 5.	� prof.� dr� hab.� Barbara� Smolińska-Theiss	 (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	

–	Pytania o siły i słabości pedagogiki wobec zmiany społecznej
1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |
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Sekcja 3.1. – Sesja 1.
Uczestnicy życia wartościowego – portret własny

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �0�� |

Moderator:  prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

Osoby prowadzące: prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss; dr hab. Anna Dudak

Wystąpienia wprowadzające:
	 1.� dr�hab.�Ewa�Jarosz	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–	Dokąd zmierzają badania nad dzieciństwem? Perspekty-

wa globalna
	 2.� prof.�dr�hab.�Roman�Leppert�(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	– Fragmentaryzacja / kolaż. Mło-

dzież jako obiekt badań w ostatnim dziesiecioleciu
	 3.� dr�hab.�Joanna�Ostrouch-Kamińska,�prof.�UWM	(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–	Przełom, przej-

ścia, przesunięcia. Rodzina w procesie zmian

Uczestnicy dyskusji:
	 1.� dr� hab.� Katarzyna� Segiet,� prof.� UAM	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –	 Czas bycia dzieckiem 

wypełniany znaczeniem nauki i wypoczynku
	 2.� dr�Mirosława�Nyczaj-Drąg	(Uniwersytet	Zielonogórski)	–	„Chcę, by moje dziecko było szczęśliwe”, czyli o modelu 

zaangażowanego wychowania w rodzinach z klasy średniej
	 3.� dr� Kamila� Słupska	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –	 W poszukiwaniu siebie… Młodzież  

na drodze do samorealizacji 
	 4.� dr�Jolanta�Suchodolska	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach,	Wydział	Etnologii	i	Nauk	o	Edukacji	w	Cieszynie)	–	Młodzi 

dorośli o sobie – w poszukiwaniu jakości życia
	 5.� dr� Marta� Wiatr	 (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –	 Współczesne dyskursy 

rodzicielskie – w stronę indywidualnej odpowiedzialności 
	 6.� dr�Grażyna�Cęcelek�(Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w	Skierniewicach)	–	Ubóstwo materialne rodziny jako 

implikator zaburzeń procesu socjalizacji dziecka oraz generator poważnych barier w dostępie do edukacji mło-
dego pokolenia 

16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 3.1.  – Sesja 2.
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �0�� |

Osoby prowadzące: prof. dr hab. Ewa Syrek; prof. dr hab. Maria Deptuła

Wystąpienia wprowadzające:
	 1.� prof.�dr�hab.�Ewa�Syrek	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	– Nierówności w zdrowiu dzieci i młodzieży-niedostrze-

gany problem barier edukacyjnych
	 2.� prof.�dr�hab.�Maria�Deptuła	(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	–	Poznawanie warunków rozwoju 

psychospołecznego uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

Uczestnicy dyskusji:
	 1.� dr�hab.�Dorota�Kornas-Biela,�prof.�KUL	(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	–	Niepomyślna diagnoza pre-

natalna jako wyzwanie pedagogiczne 
	 2.� dr�hab.�Anna�Dudak�(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	–	Nadzieja na sukces a poczucie szczęścia 

mężczyzn przeżywających kryzys rozwodowy
	 3.� dr� hab.� Katarzyna� Klimkowska	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –	 Sukces życiowy i poczucie 

szczęścia ojców rozwodzących się
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	 4.� dr�hab.�Norbert�Gerard�Pikuła,�prof.�UP	(Uniwersytet	Pedagogiczny	im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Krakowie)	–  
Relacje rodzinne i społeczne osób starszych 

	 5.� dr� Małgorzata� Ciczkowska-Giedziun� (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� (Nie)odkryte możliwości 
wspierania rodziny w środowisku lokalnym 

	 6.� dr�Agnieszka�Regulska	(Uniwersytet	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie)	–	Nowe formy wsparcia rodziny 
i dziecka we współczesnym systemie pomocy społecznej w Polsce 

	 7.� dr�Agnieszka�Sakowicz-Boboryko	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem z wadą 
słuchu w środowisku wiejskim 

	 8.� dr�Małgorzata�Rębiałkowska-Stankiewicz	(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	– Choroba nowotwo-
rowa a wartości życiowe – wyzwania dla edukacji terapeutycznej

�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 3.2. – Sesja 1.
Między dynamizmem przemian a (de)humanizacją natury ludzkiej

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �001 |

Moderator:   dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS

Osoby prowadzące:  dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS; dr hab. Waldemar Segiet

Prelegenci:
	 1.� dr�hab.�Krystyna�M.�Błeszyńska,�prof.�SGGW	(Szkoła	Główna	Gospodarstwa	Wiejskiego	w	Warszawie)	–	Długi cień 

wartości dodatkowej – humanistyczne konsekwencje transformacji siły społecznej w siłę roboczą
	 2.� dr� hab.� Justyna� Nowotniak,� prof.� US� (Uniwersytet	 Szczeciński)	 –	 Życie wartościowe po zwrocie piktorialnym. 

Fotoświaty społeczne młodego pokolenia 
	 3.� dr� hab.� Danuta� Uryga,� prof.� APS	 (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –		

Czy oświata potrzebuje nowego Oświecenia?
	 4.� dr�hab.�Waldemar�Segiet	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Edukacja a społeczna strukturaliza-

cja. O (nie)zamierzonych skutkach zmiany
	 5.� dr�hab.�Małgorzata�Orłowska,�prof.�WSB;	dr�hab.�Marek�Walancik,�prof.�WSB�(Wyższa	Szkoła	Biznesu	w	Dąbro-

wie	Górniczej)	–	Między leisure a�play
	 6.� dr�Sylwia�Galanciak	 (Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	 im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	– Między wyklucze-

niem a wsparciem. Niepełnosprawność w świecie nowych mediów
	 7.� dr�Ilona�Kość	(Uniwersytet	Szczeciński)	–	Rozważania o kondycji współczesnych studentów w perspektywie teorii 

dystynkcji Pierre’a Bourdieu
	 8.� dr�hab.�Mariusz�Cichosz,�prof.�UKW	(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	–	Animacja społeczno-kultu-

rowa dzisiaj i jutro
	 9.� dr�hab.�Paweł�Prüfer,�prof.�PWSZ�(Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	im.	Jakuba	z	Paradyża	w	Gorzowie	Wielkopol-

skim)	–	Życie wartościowe jednostki oraz wartość jednostki siłą metamorficzną społeczeństwa
	 10.� dr�Mariola�Badowska	(Akademia	Humanistyczna	im.	Aleksandra	Gieysztora	w	Pułtusku)	– Ból wykluczenia i radość 

współdziałania – zagrożenia i szanse współczesnych społeczeństw
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |
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Sekcja 3.2.  – Sesja 2. 
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �001 |

Osoby prowadzące: dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB;  
  dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW

Prelegenci:
	 1.� prof.�dr�hab.�Krystyna�Marzec-Holka	(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	–	Poliamoria a odpowie-

dzialność za wychowanie dzieci w związkach wielopartnerskich
	 2.� dr�Anna�Rudnik	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Związki uczuciowe we wczesnej dorosłości – rozumienie, znacze-

nie, wyobrażenia
	 3.� dr�hab.�Anna�Odrowąż-Coates;�dr�Anna�Perkowska-Klejman	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	 im.	Marii	Grzego-

rzewskiej	w	Warszawie)	–	Przemiany społeczno-kulturowe na przykładzie refleksyjnych biografii kobiet służących 
w siłach powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii 

	 4.� dr�Aldona�Molesztak	(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	– Relacje w małżeństwie u żołnierzy wyjeż-
dżających na misje stabilizacyjne

	 5.� dr�Anna�Krasnodębska	(Uniwersytet	Opolski)	–	Dążenie ku życiu wartościowemu, godnemu. Z perspektywy do-
świadczeń kobiet migrujących do pracy za granicę

	 6.� dr�Ewa�Dąbrowa	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–	Przemiany edukacyjne 
w kontekście współczesnych wyzwań migracyjnych 

	 7.� mgr� Robert� Siarkiewicz	 (Państwowa	 Wyższa	 Szkoła	 Zawodowa	 im.	 Witelona	 w	 Legnicy)	 –	 Nowe, nowoczesne 
i współczesne – składowe doświadczenia zbiorowego

	 8.� dr�Arleta�Suwalska	(Uniwersytet	Łódzki)	–	Brytyjska polityka edukacyjna w latach 2010–2015 w perspektywie 
kryzysu aksjologicznego oraz dynamicznych przemian polityczno-społeczno-kulturowych�

	 9� dr� hab.� Wioleta� Danilewicz,� prof.� UwB	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –	 Doświadczenia miejsca w przestrzeni  
globalnej – perspektywa pedagogiczna

�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 3.3. – Sesja 1.
Godne życie – w poszukiwaniu wartości w zmieniającym się świecie

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �01� |

Moderator:   prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

Osoby prowadzące: dr hab. Ewa Wysocka, dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ

Prelegenci:
	 1.� dr�hab.�Ewa�Wysocka�(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	– Życie wartościowe i wartość życia – sens i znaczenie 

pojęć w koncepcjach jakości życia
	 2.� prof.�dr�hab.�Stanisław�Gałkowski	(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie)	–	Tolerancja i wychowanie
	 3.� dr�hab.�Leszek�Korporowicz,�prof.�UJ	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	–	Od prawa narodów do praw kultu-

rowych: Wartości jagiellońskie współcześnie
	 4.� dr�hab.�Mirosław�Sobecki,�prof.�UwB	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Tożsamość kulturowa a wartości – pedago-

giczne dylematy w sytuacji konfliktu kultur
	 5.� dr�hab.�Astrid�Męczkowska-Christiansen,�prof.�AMW�(Akademia	Marynarki	Wojennej	im.	Bohaterów	Westerplatte	

w	Gdyni)	– Edukacja obywatelska a wychowanie patriotyczne na tle dynamiki socjoaksjologiczych fundamen-
tów kultury współczesnej

	 6.� dr�Beata�Bugajska�(Uniwersytet	Szczeciński)	–	Homo�Virtus – o potrzebie pedagogiki odwagi
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	 7.� dr�Tomasz�Leszniewski	(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–	Socjalizacja poza uspołecznieniem? Problem 
zindywidualizowanego społeczeństwa 

	 8.� dr�hab.�Halina�Guzy-Steinke,�prof.�UKW	(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	–	Dobre wychowanie 
dobrych ludzi – współczesna percepcja „ludzi dobrze wychowanych” F. Znanieckiego. Perspektywa pedagoga 
społecznego

	 9.� dr�hab.�Maria�Boużyk	(Uniwersytet	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie)	–	Wartość patriotyzmu w dobie 
przemian społeczno-kulturowych. Refleksja w oparciu o dorobek pisarski Jacka Woronieckiego

	 10.� dr�hab.�Jarosław�Michalski,�prof.�APS	 (Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	 im.	Marii	Grzegorzewskiej	 w	Warszawie)	–		
Karl Jaspers o wychowaniu

	 11.� dr� Zbigniew� Babicki	 (Uniwersytet	 Kardynała	 Stefana	 Wyszyńskiego	 w	 Warszawie)	 –	 Idea wychowania do pokoju 
w programach pomocowych dzieciom w Afryce

16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Wydział Biologiczno-Chemiczny | Korytarz |

Sekcja 3.3.  – Sesja 2.
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �01� |

Osoby prowadzące:  dr hab. Joanna Małgorzata Łukasik, prof. Ignatianum  
  dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

Prelegenci:
	 1.� dr�hab.�Joanna�Małgorzata�Łukasik,�prof.�Ignatianum	(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie)	–	Wspólnoty pokoju 

nauczycielskiego. Między integracją a dezintegracją
	 2.� dr�Zuzanna�Zbróg	 (Uniwersytet	 Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	– System wartości a uczestnictwo w kulturze. 

Z badań studentów wczesnej edukacji 
	 3.� dr� Małgorzata� Wolska-Długosz	 (Uniwersytet	 Jana	 Kochanowskiego	 w	 Kielcach)	 – Rola wartości tradycyjnych:  

Bóg – honor – ojczyzna w życiu licealistów 
	 4.� dr�hab.�Agata�Popławska,�prof.�NWSP	(Niepaństwowa	Wyższa	Szkoła	Pedagogiczna	w	Białymstoku)	–	Doświadcza-

nie życia wartościowego? – autonarracje gimnazjalistów
	 5.� dr� Anna� Rutkowska	 (Uniwersytet	 Kazimierza	 Wielkiego	 w	 Bydgoszczy)	 – Czy więcej pieniędzy to więcej troski? 

O skutkach nowych instrumentów pomocy socjalnej
	 6.� dr� hab.� Marta� Czechowska-Bieluga	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –	 Wartości preferowane 

przez osoby profesjonalnie pomagające a Kodeksy Etyczne
	 7.� dr�hab.�inż.�Zbigniew�Kruszewski,�prof.�SWPW�	(Szkoła	Wyższa	im.	Pawła	Włodkowica	w	Płocku)	–	Aksjologiczny 

wymiar funkcjonowania towarzystw naukowych
	 8.� dr�Astrid�Tokaj	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Pamięć i wsparcie. Pedagogika wobec starości 

cierpiącej
	 9.� dr�Anieszka�Zamarian�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–	Edukacja tanatolo-

giczna w perspektywie wzorca śmierci odwróconej 
	 10.� mgr� Anna� Patalon� (Akademia	 Pomorska	 w	 Słupsku)	 – Idea sprawiedliwości społecznej w praktyce wspólnot  

kibucowych w Izraelu 
	 11.� dr�Joanna�Sacharczuk	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Życie wartościowe w obliczu traumatogennych przemian 

w życiorysie białostockich Żydów – utraty ojczyzny prywatnej
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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Sekcja 3.4.
MIĘDZY OBSZARAMI WOLNOŚCI A ZNIEWOLENIEM 

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Uniwersyteckie Centrum Kultury | Sala 100� |

Moderator:   prof. dr hab. Marek Konopczyński

Osoba prowadząca:  prof. dr hab. Marek Konopczyński

Prelegenci:
	 1.� prof.�dr�hab.�Andrzej�Bałandynowicz	(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–	Idea probacji szansą huma-

nizowania systemu sprawiedliwości karzącej
	 2.� dr� Małgorzata� Piasecka	 (Akademia	 Ignatianum	 w	 Krakowie)	 –	 „Dopalacze” a wolność – fakty i mity na temat 

nowych narkotyków
	 3.� dr�Ewa�Włodarczyk	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	– Od zniewolenia w uzależnieniu od alkoholu 

do życia o nowej wartości – perspektywa kobiet będących w procesie terapii
	 4.� dr� Renata� Franczak	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –	 W poszukiwaniu szczęścia. Problemy  

psychiczne wśród studentów
	 5.� dr�hab.�Anna�Kieszkowska,�prof.�UJK	(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–	Inkluzyjno-katalaktyczna 

readaptacja społeczna osób wykluczonych społecznie
	 6.� dr�hab.�Dorota�Pankowska,�prof.�UMCS;	dr�Anna�Bieganowska	(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	

–	Wulgaryzacja języka jako kontekst socjalizacji dzieci i młodzieży
	 7.� dr�Anna�Pogorzelska	(Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	im.	prof.	Edwarda	F.	Szczepanika	w	Suwałkach)	–	Prefero-

wane i niedoceniane kwestie w edukacji zawodowej
 8.� dr�Beata�Boćwińska-Kiluk	 (Uniwersytet	 w	Białymstoku)	– Modyfikacje ciała wśród młodzieży na tle przemian 

społeczno-kulturowych
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 3.4. – Sesja 2.
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Uniwersyteckie Centrum Kultury | Sala 100� |

Osoba prowadząca:  prof. dr hab. Marek Konopczyński 

Prelegenci:
	 1.� dr� Bożena� Chrostowska	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –	 Specyfika grup samopomocowych  

rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od wzajemnej pomocy do upełnomocnienia(?)
	 2.� dr� Wioletta� Junik� (Uniwersytet	 Kazimierza	 Wielkiego	 w	 Bydgoszczy)	 –	 Diagnoza indywidualnych czynników  

chroniących u uczniów z grup ryzyka w szkole podstawowej w kontekście zjawiska rezyliencji
	 3.� dr� Joanna� Wrótniak	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –	 Wolność i samotność współczesnej  

młodzieży
	 4.� dr�Justyna�Kusztal	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	–	Nieletni w systemie resocjalizacji – od paternalizmu  

do partycypacji
	 5.� dr�hab.�Edward�Nycz�(Uniwersytet	Opolski)	–	Młodzież trudna i zaniedbana w sytuacji „drugiej szansy życiowej”. 

Casus działalności Ochotniczych Hufców Pracy
	 6.� dr�Krzysztof�Sawicki�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Mentoring w opinii wychowanków zakładów poprawczych
	 7.� dr�Elżbieta�Bielecka	(Uniwersytet	Warszawski)	–	Rodziny defaworyzowane – ku życiu wartościowemu
	 8.� dr� Lidia� Willan-Horla	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 – Trening interpersonalny jako miejsce  

sprzyjające humanizacji relacji międzyludzkich
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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�� września �016 (piątek)

Obrady półplenarne
Pedagogika wobec dynamizmu przemian społecznych. 
W którym miejscu jesteśmy? Dokąd zmierzamy?  
Jakie wyzwania i zadania musimy kontynuować lub rozpocząć?
Dyskusja i podsumowanie prac sekcji 3.

9.00–11.00 | Kampus UwB | Uniwersyteckie Centrum Kultury | Sala 100� |

Osoby prowadzące:  prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss; prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

Uczestnicy dyskusji:  osoby biorące udział w pracach sekcji 3.
11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 4. 

Kultura i sztuka jako przestrzeń aksjologiczna i edukacyjna

Prezydium:   prof. dr hab. Zbyszko Melosik; prof. dr hab. Lech Witkowski

Koordynator:   dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Sekretarz:   dr Ewa Kępa

�� września �016  (czwartek)

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Obrady półplenarne
11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek A | Sala A�0� | 
11.30–11.40	 Otwarcie�i�powitanie�oraz�informacje:�dr�hab.�Krzysztof�Arcimowicz

Referaty wprowadzające:
11.40–12.00	 prof.�dr�hab.�Lech�Witkowski	(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	–	O trudnościach w torowaniu drogi do wartości 

kultury i sztuki w teorii pedagogicznej i praktyce edukacyjnej – dwoistość wyzwań
12.00–12.20	 prof.�dr�hab.�Zbyszko�Melosik	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Społeczno-kulturowe konstruk-

cje tożsamości: studium przypadku na przykładzie piłki nożnej 
12.20–12.35	 Dyskusja
12.35–12.55	 dr�hab.�Krzysztof�Maliszewski	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Przebudzenie pragnienia – fantazmatyczny 

wymiar aksjologii pedagogicznej
12.55–13.15		 dr�hab.�Tomasz�Gmerek,�prof.�UAM�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Młodzież eskimoska, edu-

kacja i sukces życiowy (egzemplifikacje z obszaru Arktyki)
13.15–13.00	 Dyskusja
1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 4.1. – Sesja 1.
Kultura, edukacja i struktura społeczna

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala 1007 |

Moderator:   prof.�dr�hab.�Zbyszko�Melosik
15.00–15.15	 prof.�dr�hab.�Juliusz�Jundziłł	(Wyższa	Szkoła	Informatyki	i	Umiejętności	w	Łodzi)	–�Rezygnacja  z przemocy w rela-

cjach między członkami rodziny rzymskiej okresu cesarstwa (I-IV w.) 
15.15–15.30	 dr�hab.�Agnieszka�Gromkowska-Melosik,�prof.�UAM�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	– Dominu-

jące przekazy kulturowe w elitarnych szkołach średnich w Europie
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15.30–15.45	 dr�Justyna�Pilarska	(Uniwersytet	Wrocławski)	–�Edukacyjny potencjał kultury popularnej antidotum na religijną 
radykalizację? Casus bośniackiej młodzieży

15.45–16.00	 mgr�Emilia�Helena�Szymczak	 (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Kobieta na studiach technicz-
nych. Refleksje wokół współczesnych tendencji w edukacji wyższej

16.00–16.15	 mgr�Anna�Mazurowska-Domeracka	(Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Rodzice z klasy średniej 
a sukces społeczny ich dzieci. Konteksty teoretyczne

16.15–16.30	 Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 4.1. – Sesja 2.
Przestrzenie medialne i pop-kulturowe oraz (re)konstrukcje tożsamości
Moderator:   prof.�dr�hab.�Zbyszko�Melosik

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala 1007 |

17.00–17.15	 dr�hab.�Marek�Furmanek,�prof.�UZ�(Uniwersytet	Zielonogórski)	–�Przemoc symboliczna w przestrzeni medialnej
17.15–17.30		 dr�Mateusz�Marciniak�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Korzystanie z technologii informacyjno-

-komunikacyjnych a konstruowanie tożsamości młodzieży
17.30–17.45	 dr�Ewa�Kępa	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	– Wydziergać siebie i świat. Knitting graffiti jako zjawisko społeczno- 

-kulturowe
17.45–18.00	 dr�Agnieszka�Materne�(Uniwersytet	Szczeciński)	–	Cosplay – o kształtowaniu tożsamości młodzieży przez mangę 

i anime
18.00–18.15	 mgr�Anna�Sokołowska	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Plagiat studencki na tle zjawisk kultury 

popularnej
18.15–18.30	 Dyskusja
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 4.2. – Sesja 1.
Egzystencja ludzka jako wyzwanie pedagogiczne z estetyką w tle jako ontologią

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

Moderator:   prof. dr hab. Lech Witkowski
15.00–15.15	 dr�hab.�Tomasz�Olchanowski�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	– Persona i Cień w epoce wiktoriańskiej i w ponowo-

czesności. Jungowska analiza zachodnioeuropejskiej hipokryzji
15.15–15.30	 dr�hab.�Teresa�Wilk	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Obrazy odczuwalne – czyli kultura i sztuka wobec niepo-

kojów społecznych
15.30–15.45	 dr� Aneta� Rogalska-Marasińska� (Uniwersytet	 Łódzki)	 –� Kształtowanie trzeciej natury ludzkiej wychowanka  

poprzez edukację międzykulturową
15.45–16.00	 dr�Julita�Orzelska�(Uniwersytet	Szczeciński)	–�W trosce o człowieka w odsłonie Thomasa Mertona, Paula Tillicha 

i Abrahama J. Heschela
16.00–16.15	 dr� Marta� Anna� Sałapata� (Akademia	 Pomorska	 w	 Słupsku)	 –� Życie człowieka w cieniu skrzydeł Thanatosa  

czyli rozwojowe zmagania ze śmiercią
16.15–16.30	 Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |
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Sekcja 4.2. – Sesja 2. 
Przestrzenie, miejsca i obiekty: książka – muzeum – obraz
Moderator:   prof. dr hab. Lech Witkowski

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

17.00–17.15	 dr� Barbara� Kwiatkowska-Tybulewicz� (Uniwersytet	 Warszawski)	 –� Sztuka przyjazna człowiekowi. Świat sztuki 
współczesnej – świat odbiorcy. Próba porozumienia 

17.15–17.30		 dr�Anna�Józefowicz	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Książka w życiu dziecka, jej wartość i wyzwania edukacyjne 
w kontekście literatury współczesnej i literatury regionu�

17.30–17.45	 dr�Renata�Pater	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	– Edukacja estetyczna w permanentnym rozwoju osobowo-
ści. Działania edukacyjne muzeów i centrów nauki

17.45–18.00	 dr�Jolanta�Skutnik	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Muzeum i edukacja: pomiędzy rzeczywistością a wirtual-
nością

18.00–18.15	 dr� hab.� Bożena� Stawoska-Jundziłł	 (Wyższa	 Szkoła	 Informatyki	 i	 Umiejętności	 w	 Łodzi)	 – Edukacja przez sztukę 
– aksjologiczny wymiar malarstwa polskiego schyłku XIX i początków XX wieku

18.15–18.30	 Dyskusja
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

�� września �016 (piątek)  

Sekcja 4.1. – Sesja 3. 
Obrazy kultury i edukacji współczesnej – reprezentacje tożsamości
Moderator:   prof.�dr�hab.�Zbyszko�Melosik

9.00–11.00 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala 1007 |

9.00–9.15	 	 dr�hab.�Beata�Borowska-Beszta	(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	– Etnoobrazy i fotoikony odmienności 
psychosomatycznej. Kultura i sztuka jako przestrzeń edukacji tercjarnej osób dorosłych

9.15–9.30	 	 dr�hab.�Katarzyna�Citko,�prof.�UwB	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	O wartościach i wartościowaniu w kinie
9.30–9.45		 dr�Magdalena�Sasin	(Uniwersytet	Łódzki)	–�Znaczenie płci w muzyce współczesnej z punktu widzenia procesów 

tworzenia i upowszechniania
9.45–10.00	 dr� Justyna� Ratkowska-Pasikowska	 (Akademia	 Pomorska	 w	 Słupsku)	 –	 Lolitka mały morderczy demon czy  

zbrukana świętość. O nienasyceniu pragnienia męskiego. Kobiecy (pre)tekst od/do (od)czytania fenomenu  
dorastających dziewcząt 

10.00–10.15	 mgr�Olga�Modzelewska	(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–	Twórczość mężczyzn w Off-roadzie
10.15–10.30	 mgr� Ewelina� Wesołek	 (Uniwersytet	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Toruniu)	 –� Rola dziedzictwa kulturowego w życiu  

współczesnego człowieka
10.30–10.45	 Dyskusja
11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 4.2. – Sesja 3.
Kino i muzyka – między estetyką i pedagogiką
Moderator:   prof. dr hab. Lech Witkowski

9.00–11.00 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

9.00–9.15	 	 dr�Wojciech�Siwak�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywi-
stość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury i sztuki�

9.15–9.30	 	 dr� Jarosław� Chaciński	 (Akademia	 Pomorska	 w	 Słupsku)	 –	 Etos i gra w Ogólnym� wychowaniu� muzycznym  
Eberharda Preussnera na tle niektórych nurtów filozoficznych i pedagogicznych

9.30–9.45		 dr�hab.�Krzysztof�Arcimowicz�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Relatywizm moralny (anty)bohaterów i wartości 
w  serialach nowej generacji

9.45–10.00	 dr� Alicja� Tupieka-Buszmak	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 – Człowiek, świat wartości a współ-
czesny obraz edukacji muzycznej. Konfrontacje – wyzwania – kierunki zmiany

10.00–10.15� dr�Rafał�Majzner	(Akademia	Techniczno-Humanistyczna	w	Bielsku-Białej)	–	Zadania nauczyciela edukacji elemen-
tarnej w  zakresie kształtowania i rozwijania kultury muzycznej dzieci

10.15–10.30� Dyskusja
11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 5.

Tożsamość człowieka  
– pedagogika wobec różnorodności

Prezydium:   prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska; dr hab. Dorota Gołębniak, prof. DSW;  
  prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska; prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki

Koordynator:   dr hab. Dorota Misiejuk

Sekretarz naukowy: dr hab. Jolanta Muszyńska

�� września �016 (czwartek) 

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Obrady półplenarne
Tożsamość człowieka – pedagogika wobec różnorodności

11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek C | Sala C�.� | 
11.30–11.45� Wprowadzenie do debaty�–��prof.�dr�hab.�Henryka�Kwiatkowska;�dr�hab.�Dorota�Gołębniak,�prof.�DSW�
11.45–12.05	 prof.� dr� hab.� Tadeusz� Lewowicki	 –	 Pytania o pedagogikę i edukację międzykulturową w czasie kryzysów 

i konfliktów
12.05–12.25	 prof.� dr� hab.� Agnieszka� Cybal-Michalska	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� Rozwiązywanie  

problemów natury tożsamościowej w świecie różnorodności i wielości możliwości
12.25–12.45	 dr�hab.�Dorota�Misiejuk	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Tożsamość kulturowa jednostki w perspektywie tradycji
12.45–13.05	 prof.�dr�hab.�Jacek�Piekarski�(Uniwersytet	Łódzki)	–	O uczestniczeniu w edukacyjnych praktykach – konteksty 

aksjologiczne
13.05–13.30	 Dyskusja
1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I | 
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Sekcja 5.1. – Sesja 1.
Konstruowanie tożsamości w rzeczywistości permanentnej zmiany  
– tożsamość jako otwarty projekt

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �058 |

Prowadzenie:  prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
15.00–15.15	 prof.�dr�hab.�Piotr�Błajet�(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–�„Podobieństwa przed różnicami” – strate-

gia integracji międzykulturowej
15.15–15.30	 dr�hab.�Jan�Papież,�prof.�UG�	(Uniwersytet	Gdański)	–��Młodzież z kręgu kultury neoliberalnej
15.30–15.45	 dr�hab.�Alina�Szczurek-Boruta�(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�W  poszukiwaniu sensu życia – procesy iden-

tyfikacyjne i kształtowanie (się) tożsamości młodych ludzi wchodzących w dorosłość
15.45–16.00	 dr�hab.�Ewa�Ogrodzka-Mazur,�prof.�UŚ�(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Przemiany wartości i aspiracji życio-

wych młodego pokolenia Polaków – zasoby indywidualne i wspólnotowe w budowaniu kapitału pogranicza 
polsko-czeskiego

16.00–16.15	 prof.�dr�hab.�Barbara�Grabowska	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	– Polityka edukacyjna w Polsce wobec imi-
grantów oraz mniejszości narodowych

16.15–16.30		 dr� Jolanta� Jarczyńska� (Uniwersytet	 Kazimierza	 Wielkiego	 w	 Bydgoszczy)	 –� Zjawisko lifestreamingu wśród mło-
dzieży i młodych dorosłych drogą do poszukiwania i konstruowania tożsamości młodych osób. Multiplikacja  
wirtualnej tożsamości młodzieży szkolnej i płynące z niej zagrożenia

16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 5.1. – Sesja 2.
Konstruowanie tożsamości w rzeczywistości permanentnej zmiany  
– tożsamość jako otwarty projekt

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �058 |

Prowadzenie:  prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
17.00–17.15		 dr� Sylwia� Jaskulska	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 – Liminalność tożsamości współczesnego 

człowieka jako wyzwanie pedagogiczne
17.15–17.30		 dr�Paulina�Peret-Drążewska�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Podobieństwa i różnice względem 

innych jako punkt odniesienia dla kształtowania poczucia tożsamości współczesnej młodzieży
17.30–17.45	 dr�Bożena�Kanclerz	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Subiektywny aspekt poczucia tożsamości 

współczesnej młodzieży akademickiej
17.45–18.00	 dr�Jarema�Drozdowicz	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Współczesna antropologia edukacji jako 

odpowiedź na nową wielokulturowość
18.00–18.15	 dr� Emilia� Żyłkiewicz-Płońska� (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Profile identyfikacyjne studentów z wybranych  

krajów Unii Europejskiej
18.15–18.30	 mgr�Izabela�Kamińska	(Uniwersytet	Łódzki)	–�„Jednostkowa organizacja aktywności”�(fr.�organisation�singu-

liére�d’�activité) jako przejaw tożsamości profesjonalnej 
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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Sekcja 5.2. – Sesja 1.
Społeczne uczenie się – rodzaje tworzywa tożsamości i różnicowanie się 
wspólnot

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �0�� |

Prowadzenie:  dr hab. Dorota Gołębniak, prof. DSW
15.00–15.15		 dr� hab.� Mirosław� Śmiałek,� prof.� UAM	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� Uczelniany układ  

zamknięty a tożsamość nauczyciela akademickiego jako osoby 
15.15–15.30	 dr�hab.�Elżbieta�Wołodźko	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–��Epistemiczne aspekty tożsamości 

nauczyciela akademickiego
15.30–15.45	 dr� Ewa� Karmolińska-Jagodzik	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� Relacja międzygeneracyjna  

pomiędzy nauczycielem a uczniem jako ważny aspekt kształtowania tożsamości młodego pokolenia
15.45–16.00	 mgr� Małgorzata� Ptak	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� TOŻSAMOŚĆ WARTOŚCI… JAK LATA-

WIEC… JAK DZIECKO… jedynie przestrzeń ją konstruuje
16.00–16.15	 mgr�Joanna�Lorenc,�dr�Monika�Miczka-Pajestka	(Akademia	Techniczno-Humanistyczna	w	Bielsku	Białej)	–�Przemia-

ny tożsamości w perspektywie ponowoczesnej edukacji 
16.15–16.30	 Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 5.2. – Sesja 2.
Społeczne uczenie się – rodzaje tworzywa tożsamości i różnicowanie się 
wspólnot

17.00–18.00 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �0�� |

Prowadzenie:  dr hab. Dorota Gołębniak, prof. DSW
17.00–17.15		 dr�Joanna�Lendzion	(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiegi	w	Kielcach)	–�Różnić się pięknie w małżeństwach kulturowo 

mieszanych
17.15–17.30		 dr�Alicja�Siegień-Matyjewicz�(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–�Wyjątkowa mentalność i charakter 

Białorusinów�
17.30–17.45	 mgr� Karolina� Domagalska	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 – Pierwsze i drugie pokolenie  

imigrantów w szkolnictwie w Norwegii
17.45–18.00	 Dyskusja
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 5.3. – Sesja 1.
Jak budować tożsamość nauczyciela i (ucznia) w warunkach permanentnej 
i dynamicznej zmiany

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �0�9 |

 Prowadzenie:  prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
15.00–15.15	 dr� hab.� Mariusz� Korczyński,� prof.� UMCS;� dr� Agata� Świdnicka� (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	

–�Wrażliwość międzykulturowa studentów pogranicza polsko-ukraińskiego
15.15–15.30	 dr�Łukasz�Kwadrans�(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Kultura – tożsamość – edukacja. Poczucie tożsamości 

Romów a ich stosunek do edukacji
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15.30–15.45	 dr� Marek� Matyjewicz� (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –	 Dekonstrukcja współczesnej przestrzeni 
kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury

15.45–16.00	 mgr�Aleksandra�Gancarz	 (Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach,	Wydział	Etnologii	 i	Nauk	o	Edukacji	w	Cieszynie)	–	Rola 
nauczycieli w kształtowaniu tożsamości dzieci współczesnych polskich repatriantów

16.00–16.15	 dr� Marzena� Okrasa;� mgr� Katarzyna� Dąbrowska	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –� Postawy  
studentów pedagogiki wobec imigrantów w kontekście ich przyszłej pracy zawodowej

16.15–16.30	 Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 5.3. – Sesja 2.
Jak budować tożsamość nauczyciela i (ucznia)  
w warunkach permanentnej i dynamicznej zmiany

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �0�9 |

Prowadzenie:  prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
17.00–17.15		 dr�hab.�Małgorzata�Kabat	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	– Tożsamość nauczyciela a jego indy-

widualna i instytucjonalna przestrzeń funkcjonowania
17.15–17.30		 dr�Barbara�Dobrowolska�(Uniwersytet	Przyrodniczo-Humanistyczny	w	Siedlcach)	–�Co konstytuuje myślenie nauczy-

cieli o sobie? Nauczyciel – tożsamość – różnorodność
17.30–17.45	 dr�hab.�Marzenna�Magda�Adamowicz,�prof.�UZ	(Uniwersytet	Zielonogórski)	–�Typy postaw nauczycieli twórczych 

pedagogicznie 
17.45–18.00	 dr� Barbara� Kutrowska� (Dolnośląska	 Szkoła	 Wyższa	 we	 Wrocławiu)	 – Kształtowanie się tożsamości zawodowej  

nauczyciela – miedzy potrzeba, szansą, zagrożeniem
18.00–18.15	 dr�Wanda�Kulesza	(Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w	Tarnowie);�dr�Bożena�Alejziak	(Akademia	Wychowania	

Fizycznego	w	Krakowie)	–�Uznawane wartości a kompetencje społeczne studentów i nauczycieli
18.15–18.30	 Dyskusja
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

�� września �016 (piątek)

Obrady półplenarne
Tożsamość człowieka – pedagogika wobec różnorodności 
Dyskusja oraz podsumowanie obrad w Sekcji 5.

9.00–11.00 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �058 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska; dr hab. Dorota Gołębniak, prof. DSW;  
  prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska; prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki; 
  dr hab. Dorota Misiejuk

11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 6.

Temporalny wymiar życia wartościowego

Prezydium:  prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (przewodnicząca);  
  prof. dr hab. Andrei Harbatski; prof. dr hab. Wiesław Jamrożek;  
  dr Łukasz Michalski

Koordynator:   prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska

Sekretarz naukowy:  dr Joanna Dąbrowska

�� września �016 (czwartek) 

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Obrady półplenarne
11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek C | Sala C�.� | 
11.30–11.45� Powitanie�i�informacje:�� prof.�dr�hab.�Maria�Czerepaniak-Walczak;�
� � � � � � prof.�dr�hab.�Elwira�Jolanta�Kryńska
� � � � � � dr�Joanna�Dąbrowska

Przewodniczy:   prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
	11.45–12.00� prof.�dr�hab.�Janina�Kostkiewicz	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	– Temporalna zmienność życia wartościo-

wego a uniwersalizm klasycznej triady wartości
12.00–12.15� prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiakprof.�dr�hab.�Wiesław�Jamrożek,�prof.�dr�hab.�Krzysztof�Jakubiak	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Pozna-

niu)	–	Ponadtemporalny wymiar edukacji obywatelskiej w polskiej tradycji pedagogicznej 
12.15–12.30� prof.�dr�hab.�Elwira�Jolanta�Kryńska	 (Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Poza�horyzontem�„życia�urządzonego”. 

Sens istnienia kobiet „drugiej konspiracji”
12.30–12.45� prof.�dr�hab.� Wanda� Dróżka� (Uniwersytet	 Jana	 Kochanowskiego	 w	 Kielcach)	 – Wartości oraz cele życiowe  

i zawodowe nauczycieli w przebiegu pokoleń: 1989–2015
12.45–13.00� dr� hab.� Hanna� Kostyło	 (Uniwersytet	 Mikołaja	 Kopernika	w	 Toruniu,	 Collegium	 Medicum)	 –	 Życie wartościowe  

a zdrowierowie
13.00–13.30� Dyskusja
1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |
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Obrady półplenarne  
15.00–16.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �011 |

Przewodniczy: prof. dr hab. Wiesław Jamrożek
15.00–15.15� prof.� dr� hab.�Alicja� Kargulowa	 (Dolnośląska	 Szkoła	 Wyższa	 we	 Wrocławiu)	 –	 Rozwój poradoznawstwa: teoria,  

metodologia, metodyka
15.15–15.30� prof.�dr�hab.�Ewa�Solarczyk-Ambrozik	 (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Temporalny wymiar 

teorii i praktyki w obszarze poradnictwa
15.30–15.45� prof.�dr�hab.�Magdalena�Piorunek	 (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	By(wa)ć mentorem czyli 

o dylematach i pułapkach mentoringu
15.45–16.00� prof.�dr�hab.�Józef�Kargul	(Dolnośląska	Szkoła	Wyższa,	Wydział	Zamiejscowy	w	Kłodzku)	–�O niechęci do zasięgania 

porad
16.00–16.15� prof.� dr� hab.� Andrei� Harbatski	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Funkcjonowanie i rozwój systemu edukacji  

w Republice Białoruś
16.15–16.30� Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 6.1. – Sesja 1. 
Życie wartościowe – odniesienia historyczne

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �00� |

� � Przewodniczą:�� prof.�dr�hab.�Elwira�Jolanta�Kryńska;�dr�hab.�Witold�Chmielewski
17.00–17.15� dr�Łukasz� Michalski	 (Uniwersytet	 Śląski	 w	Katowicach)	 –	 W poszukiwaniu straconego czasu, czyli wyobraźnia 

temporalna w historii wychowania
17.15–17.30�� dr�Danuta�Apanel	(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	–	Wiktor Dega (1896–1995) – twórca polskiej szkoły rehabili-

tacji. Wspomnienie w 120 rocznicę urodzin
17.30–17.45� dr�Anna�Królikowska	(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie)	–	Deo�–�Patriae�–�Amicitiae jako fundament praktyki 

edukacyjnej Zakładu Naukowo-Wychowawczego Księży Jezuitów w Chyrowie
17.45–18.00� dr�Beata�Topij-Stempińska� (Akademia	 Ignatianum	 w	Krakowie)	 –	 Pamięć o szkole w czasie zatrzymana. Wspo-

mnienia uczniów Krzemieńca i Chyrowa
18.00–18.15� dr� Andrzej� Paweł� Bieś� (Akademia	 Ignatianum	 w	Krakowie)	 –	 Teraźniejszość jezuickich instytucji edukacyjnych  

i ich zakorzenienie w tradycji
18.15–18.30� dr�Urszula�Wróblewska�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�System wartości Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 6.2. – Sesja 1. 
Teraźniejsze interludium – emancypacja poprzez edukację 

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �011 |

Przewodniczą:  prof. dr hab. Janina Kostkiewicz; prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
17.00–17.15� dr� Łukasz� Stankiewicz� (Uniwersytet	 Kazimierza	 Wielkiego	 w	Bydgoszczy)	 –	 Czas wartości i czas rozumu –  

o zmianach w społecznej percepcji uniwersytetu w ostatnich trzech dekadach
17.15–17.30�� dr�Joanna�Nawój-Połoczańska	(Uniwersytet	Szczeciński)	– Temporalność instytucji
17.30–17.45� dr�hab.�Grażyna�Sawicka�(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	–	Tempura�mutantur�et�nos�mutamur�

in�illis�(Czasy się zmieniają i my zmieniamy się z nimi)
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17.45–18.00� dr�hab.�Zdzisław�Aleksander	(ATENEUM	Szkoła	Wyższa	w	Gdańsku)	–	Dialog między pokoleniami jako problem 
pedagogiki zorientowanej humanistycznie

18.00–18.15� dr�Małgorzata�Rosalska	 (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Studia jako czas (bez)wartościowy. 
Postawy studentów wobec edukacji akademickiej

18.15–18.30� dr�Małgorzata�Mikut�(Uniwersytet	Szczeciński)	–	W co angażują się studenci?
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 6.3. – Sesja 1.
Oswajanie przyszłości – poradnictwo i kariera 

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �00� |

Przewodniczą:  prof. dr hab. Alicja Kargulowa; prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik
17.00–17.15� dr�hab.�Barbara�Skałbania�(Wyższa	Szkoła	Pedagogiczna	im.	Janusza	Korczaka	w	Warszawie)	–	Intuicja jako „potęga 

przeczucia” w działaniach profesjonalnych doradców
17.15–17.30�� dr�hab.�Elżbieta�Siarkiewicz	(Dolnośląska	Szkoła	Wyższa	we	Wrocławiu)	–	Poradnicze praktyki jako performatyw-

ny projekt. Kto? Kiedy? W jakim celu?
17.30–17.45� dr�hab.�Andrzej�Ładyżyński	(Uniwersytet	Wrocławski)	–	Temporalny wymiar pomocy poradniczej i terapeutycz-

nej świadczonej wobec rodziny
17.45–18.00� dr�hab.�Jolanta�Lenart�(Uniwersytet	Rzeszowski)	– Innowacyjność jako przejaw emancypacji w rozwoju zawodo-

wym
18.00–18.15� dr�Anna�Wawrzonek	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Poradnictwo karier a relacje pracownicze
18.15–18.30� dr�hab.�Alicja�Czerkawska�(Dolnośląska	Szkoła	Wyższa	we	Wrocławiu)	–�Samoaktualizacja narracji osób dorosłych 

w procesie poradniczym
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

�� września �016 (piątek)

Sekcja 6.1. – Sesja 2. 
Życie wartościowe – odniesienia historyczne

9.00–10.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �00� |

Przewodniczą:  prof. dr hab. Mirosław S. Szymański; prof. dr hab. Andrei Harbatski
9.00–9.15	 	 dr�hab.�Witold�Chmielewski�(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–	Polski system oświatowy na uchodź-

stwie w czasie II wojny światowej
9.15–9.30	 	 dr�Kinga�Lisowska�(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–�Program naukowo-wychowawczy Collegium 

Leoninum w Wejherowie (1949–1956)
9.30–9.45		 dr�Maksymilian�Chutorański�(Uniwersytet	Szczeciński)	–�Pamięć przedmiotów w świecie późnego kapitalizmu
9.45–10.00	 mgr��Magdalena�Handke	(Uniwersytet	Szczeciński)	–�Pieśń w szkole wczoraj i dziś – spór o wartości
10.00–10.15	 mgr�Łukasz�Kalisz	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Wychowanie do pełni człowieczeństwa w pedagogice prewen-

cyjnej ks. Jana Bosko
10.15–10.30	 dr�Joanna�Dąbrowska� (Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Dokonania Ryszarda Wroczyńskiego jako przykład życia 

wartościowego
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Sekcja 6.2. – Sesja 2. 
Teraźniejsze interludium – emancypacja poprzez edukację 

9.00–10.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �011 |

Przewodniczą:  prof. dr hab. Wanda Dróżka; dr hab. Hanna Kostyło
9.00–9.15	 	 dr�Karolina�Starego�(Uniwersytet	Gdański)	–�Pedagogika czasu teraźniejszego, czyli o demokratyzacji, równości 

i wspólnotowości w wymiarze temporalnym
9.15–9.30	 	 dr�Justyna�Miko-Giedyk	(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–�Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli 

w środowisku wiejskim w świetle oczekiwań społecznych. Perspektywa temporalna
9.30–9.45		 dr�Aneta�Makowska�(Uniwersytet	Szczeciński)	–		O kilku miejskich materialnościach i słupie, który wyzwala wartości
9.45–10.00	 dr�Lidia�Marek	(Uniwersytet	Szczeciński)	–� (Nie)wolny czas wolny – pułapki i zagrożenia wolności w czasie wolnym
10.00–10.15	 dr�Renata�Konieczna-Woźniak�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Aktywność seniorów jako tem-

poralna wartość teraźniejszości
10.15–10.30	 dr�Monika�Pawłowska	(Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w	Koszalinie)	–�Satysfakcja życiowa jako korelat po-

myślnego starzenia się

Sekcja 6.3. – Sesja 2.
Oswajanie przyszłości – poradnictwo i kariera

9.00–10.�0 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �00� |

Przewodniczą:  prof. dr hab. Magdalena Piorunek; prof. dr hab. Józef Kargul
9.00–9.15	 	 dr�Magdalena� Barańska� (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	 w	Poznaniu)	–	 Kariera zawodowa. Wczoraj – Dziś 

– Jutro
9.15–9.30	 	 dr�Monika�Bartkowiak�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Skuteczny proces pozyskiwania pracow-

ników w kontekście wymagań rynku pracy
9.30–9.45		 mgr�Róża�Kowalska	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Podnoszenie wartości kapitału ludzkiego 

poprzez rozwój kompetencji
9.45–10.00	 mgr�Elwira�Litaszewska�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Czy decyzje karierowe podyktowane są 

wymaganiami rynkowymi? Wybrane sposoby konstruowania kariery
10.00–10.15	 dr� Joanna� Szłapińska	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	Poznaniu)	 –	 Zarządzanie talentami w organizacji 

uczącej się
10.15–10.30	 dr�Lucyna�Myszka�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Orientacje zawodowe młodzieży jako istotny 

wymiar jej autoidentyfikacji

Obrady półplenarne
Podsumowania obrad Sekcji 6.

10.�0–11.00 | Kampus UwB | Wydział Fizyki | Sala �011 |

11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |



�� Sekcja 7.

Sekcja 7.

Edukacja – w stronę kluczowych wartości

Prezydium:  prof. dr hab. Wiesław Ambrozik; prof. dr hab. Iwona Chrzanowska;  
  prof. dr hab. Józef Górniewicz; prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski;  
  prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

Koordynatorzy:  dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB; dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

Sekretarz naukowy:  dr Emilia Kramkowska

�� września �016 (czwartek) 

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Obrady półplenarne
EDUKACJA – w stronę kluczowych wartości  
(wartości w edukacji, przyszłość edukacji, modelowe rozwiązania) 

11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek A | Sala A��6 |

Przewodniczenie:  prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski; prof. dr hab. Józef Górniewicz
11.30–11.55�� prof.�dr�hab.�Anna�Wiłkomirska�(Uniwersytet	Warszawski)	–�Patriotyzm i obywatelstwo. Ekskluzywne i inkluzyj-

ne rozumienie pojęcia – implikacje dla edukacji
11.55–12.20� prof.� dr� hab.� Iwona� Chrzanowska	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� Edukacja włączająca  

w opiniach nauczycieli
12.20–12.45� dr�hab.�Zofia�Szarota,�prof.�UP�(Uniwersytet	Pedagogiczny	im.	Komisji	Edukacji	Narodowej	w	Krakowie)	–�Edukacja 

wobec imigracyjnego exodusu – wybrane problemy
12.45–13.10� dr� hab.� Teresa� Zubrzycka-Maciąg� (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –� Wychowanie moralne  

we współczesnej szkole 
13.10–13.30� Dyskusja
1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 7.1. – Sesja 1.
Inkluzja w edukacji – wartości, zagrożenia, konsekwencje 

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

Przewodniczenie: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP; dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg
15.00–15.10� dr�hab.�Beata�Jachimczak,� prof.� UAM	 (Uniwersytet	 im.	Adama	 Mickiewicza	 w	Poznaniu)	 –� Edukacja włączająca 

– szansa czy zagrożenie dla szkoły ogólnodostępnej
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15.10–15.20� dr� Małgorzata� Bilewicz� (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji do pracy 
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście założeń pedagogiki inkluzyjnej

15.20–15.30� dr� Katarzyna� Ćwirynkało	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 – Nauczyciele klas początkowych  
w Polsce i Chorwacji wobec inkluzji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

15.30–15.40� dr�hab.�Agnieszka�Żyta,�prof.�UWM�(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–�Postawy nauczycieli szkoły 
integracyjnej wobec kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

15.40–15.50� dr�Magdalena�Olempska-Wysocka�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Specjalne potrzeby komu-
nikacyjne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

15.50–16.00� mgr�Urszula�Domosławska-Bieńkowska�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	 im.	Marii	Grzegorzewskiej	 w	Warszawie)	
–�Wartości w XXI wieku

16.00–16.10�� dr� Dariusz� Sarzała� (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� Wartości jako wyznaczniki społecznego  
funkcjonowania człowieka w kontekście edukacji i wychowania

16.10–16.20� dr�Agnieszka�Górska	(Wyższa	Szkoła	Informatyki	i	Ekonomii	Towarzystwa	Wiedzy	Powszechnej	w	Olsztynie)	– Dostęp 
do edukacji w Polsce po 1989 roku

16.20–16.30� Dyskusja

Referaty wyłożone: 
	 1.� dr� Katarzyna� Nadachewicz	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Dziecko autystyczne w szkole ogólnodostępnej –  

świat wartości
	 2.� mgr� Dorota� Wyrzykowska-Koda	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Koncepcja pracy z dzieckiem ze spektrum  

autyzmu i jego rodziną, wsparciem rozwoju ku wartościom (na przykładzie funkcjonowania Punktu Przed-
szkolnego Nasze Przedszkole w Białymstoku) 

16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 7.1. – Sesja 2.
Kształcenie jako źródło wartości i standardów  
– kreowanie współczesnego modelu edukacyjnego 

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

Przewodniczenie:  dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM; dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB 
17.00–17.10	� dr� Anna� Witkowska-Tomaszewska	 (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –��

„Dydaktyka wzajemnego uczenia” – o konstruktywistycznej wizji edukacji
17.10–17.20� dr� Agata� Rzymełka-Frąckiewicz	 (Uniwersytet	 Śląski	 w	 Katowicach)	 –� Aspiracje edukacyjne dorosłych Polaków 

wobec wymagań współczesności w oparciu o Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)
17.20–17.30� dr�Dorota�Jankowska	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	– Zmiany rozumienia 

sensu studiów pedagogicznych – perspektywa ostatniej dekady
17.30–17.40� dr�Dorota�Kowalczyk,�dr�Mariusz�Noga	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	–�Rozwój podmiotowości studentów 

w uniwersyteckiej edukacji nauczycieli. Raport z badań
17.40–17.50� dr�Magdalena�Barabas�(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	–�Zagrożenia w wychowaniu do wartości 

w opinii studentów pedagogiki
17.50–18.00� mgr�Lucyna�Pacan	(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	–�Transgresje w odniesieniu do kreowania (pseudo)wartości 

u studentów pedagogiki
18.00–18.10� dr�Jerzy�Marek	(Uniwersytet	Warszawski)	– Zarządzanie a efekty oświatowe i wychowawcze szkoły
18.10–18.20� dr�Elżbieta�Gozdowska	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–	Lokalne systemy 

zarządzania oświatą w świetle badań
18.20–18.30� Dyskusja
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Referat wyłożony: 
	 1.� dr�Aleksandra�Tłuściak-Deliowska,�dr�Urszula�Dernowska�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzew-

skiej	w	Warszawie)	–�Wartości w organizacji szkolnej z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych 
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 7.2. – Sesja 1.
Współcześni nauczyciele – dążenia versus ograniczenia 

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

Przewodniczenie:  dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska; dr hab. Sławomir Banaszak, prof. UAM 
15.00–15.10� dr�hab.�Małgorzata�Żytko,�prof.�UW�(Uniwersytet	Warszawski)	–�Nauczyciele współczesnej edukacji – funkcjono-

wanie w schizofrenicznej rzeczywistości
15.10–15.20� mgr�Joanna�Zalewska�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–�Odpowiedzialność 

nauczyciela – wychowawcy za nauczanie i wychowanie młodego człowieka
15.20–15.30� dr� Maria� Kocór� (Uniwersytet	 Rzeszowski)	 –	 Nauczyciel jako dawca i biorca wsparcia społecznego w szkołach  

na terenie Podkarpacia
15.30–15.40� dr� Elżbieta� Strutyńska� (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –� Organizacyjne 

uwarunkowania doświadczania bycia ofiarą mobbingu w zawodzie nauczyciela szkoły ogólnodostępnej,  
integracyjnej i specjalnej

15.40–15.50� dr�Ewa�Murawska�(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	–	Aksjologiczny kontekst codzienności nauczycieli zamknięty 
„w kadrze” ich narracji

15.50–16.00� dr� Stanisław� Nowel	 (Państwowa	 Wyższa	 Szkoła	 Zawodowa	 im.	 prof.	 Edwarda	 F.	 Szczepanika	 w	 Suwałkach)	 –� Rola  
nauczyciela matematyki jako przewodnika ucznia po świecie wartości

16.00–16.10� dr�Alicja�Komorowska-Zielony	(Uniwersytet	Gdański)	–�Edukacja przyrodnicza w klasach 1–3 szkoły podstawo-
wej czyli dlaczego liście spadają z drzew jesienią?

16.10–16.20� dr� Monika� Czajkowska	 (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –� Komputer  
na lekcjach matematyki w gimnazjum – pomoc czy przeszkoda?

16.20–16.30� Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 7.2. – Sesja 2.
Varia 

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

Przewodniczenie:  dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
17.00–17.10� dr�hab.�Rafał�Godoń	(Uniwersytet	Warszawski)	–�Edukacja i to, co ważne: kłopotliwa sytuacja metafizyki
17.10–17.20� dr�Zbigniew�Rudnicki	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Niemodne wartości w praktyce i refleksji 

Janusza Korczaka
17.20–17.30� dr�Małgorzata�Miksza	(Uniwersytet	Łódzki)	–�Edukacja jako wartość w pedagogice Marii Montessori
17.30–17.40� dr�hab.�Iwona�Dąbrowska-Jabłońska,�Magdalena�Hajduk,�Paweł�Kwasik�(Uniwersytet	Opolski)	–�„Wieloświaty” 

narracyjnych gier fabularnych a wartości w życiu młodych Polaków
17.40–17.50� dr� Aleksandra� Sander	 (Uniwersytet	 Szczeciński)	 –	 Edukacja jako wartość w świetle najnowszych badań nad  

niemiecką młodzieżą
17.50–18.00� dr�Halina�Król�(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	– Zdrowie jako istotna wartość w edukacji młodego 

pokolenia
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18.00–18.10� dr�Ewa�Kochanowska	(Akademia	Techniczno-Humanistyczna	w	Bielsku-Białej)	–�Samodzielność poznawcza dziecka 
jako wartość w procesie edukacji wczesnoszkolnej – założenia a rzeczywistość

18.10–18.20� dr�Waldemar�Kozłowski�(Szkoła	Główna	Gospodarstwa	Wiejskiego	w	Warszawie)	–�Między pragnieniami a realiami: 
aspiracje edukacyjne i zawodowe rodziców

18.20–18.30� Dyskusja

Referaty wyłożone:
� 1.� dr�Joanna�Szymanowska	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Kultura organizacyjna instytucji pomocy społecznej
� 2.� dr� Zofia� Redlarska,� dr� Beata� Krzesińska-Żach� (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –	 Twórczość dzieci chorych  

w przestrzeni terapeutycznej
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

Sekcja 7.3. – Sesja 1.
Edukacja i praca nauczycieli: w stronę kluczowych wartości 

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �006 |

Przewodniczenie:  prof. dr hab. Anna Wiłkomirska 
15.00–15.15� prof.�dr�hab.�Joanna�Madalińska-Michalak�(Uniwersytet	Warszawski);�prof.�dr�hab.�Wanda�Dróżka	(Uniwersytet	

Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–	Wartości, dążenia i aspiracje zawodowe nauczycieli. Stałość i zmienność
15.15–15.30� mgr�Marcin�Rojek	(Uniwersytet	Łódzki)	–�Pokoleniowe zmienności i kontynuacje w aksjologicznych orientacjach 

nauczycieli
15.30–15.45� dr�Agnieszka�Szplit�(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–�Rozwój zawodowy nauczycieli jako wartość 

we współczesnych światowych teoriach pedagogicznych
15.45–16.00	� dr�Justyna�Miko-Giedyk�(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach)	–�Praca nauczyciela jako wartość w odbio-

rze społecznym
16.00–16.15� dr�Renata�Góralska�(Uniwersytet	Łódzki)	–�Praca emocjonalna nauczyciela z perspektywy problematyki wartości 

w edukacji
16.15–16.30�� Dyskusja
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 7.3. – Sesja 2.
Edukacja i praca nauczycieli: w stronę kluczowych wartości 

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �006 |

Przewodniczenie:  prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak 
17.00–17.15� dr� hab.� Anna� Zielińska,� prof.� UW	 (Uniwersytet	 Warszawski)	 –� Kompetencje zawodowe młodego nauczyciela  

i ich doskonalenie w miejscu pracy
17.15–17.30�� dr� Marta� Kowalczuk-Walędziak	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Doktorat w pracy zawodowej nauczycieli:  

wartość nie(d)oceniona
17.30–17.45� dr� hab.� Ewa� Kobyłecka,� prof.� UZ	 (Uniwersytet	 Zielonogórski)	 –� O wspieraniu kompetencji aksjologicznych  

uczniów z perspektywy działań nauczycieli
17.45–18.00� prof.� dr� hab.� Anna� Wiłkomirska	 (Uniwersytet	 Warszawski)	 –� Aktywność obywatelska uczniów i nauczycieli 

w Polsce i na świecie
18.00–18.15� dr�Joanna�Leek	(Uniwersytet	Łódzki)	–�Szkoła jako przestrzeń funkcjonowania wartości. Uczestnictwo młodzieży 

a problemy globalnego świata w opinii nauczycieli i uczniów z 4 europejskich szkół. Doniesienie z badań
18.15–18.30� Dyskusja
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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�� września �016 (piątek)

Obrady półplenarne 
Edukacja w sytuacji zagrożeń i problemów życia społecznego

9.00–11.00 | Kampus UwB | Instytut Chemii | Sala �00� |

Przewodniczenie:  prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski; dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB 
9.00–9.10�� dr�hab.�Sławomir�Futyma�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–	Od edukacji do poczucia bezpieczeń-

stwa
9.10–9.20� � dr�Mariusz�Kuryłowicz�(Wyższa	Szkoła	Agrobiznesu	w	Łomży)	–�Edukacja o bezpieczeństwie, potrzeba i konieczność
9.20–9.30�� dr�hab.�Małgorzata�Halicka,�prof.�UwB;�dr�hab.�Jerzy�Halicki,�prof.�UwB	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	– Kobiety 

o specjalnych potrzebach w sytuacji zagrożenia. Implikacje edukacyjne
9.30–9.40�� dr�hab.� Beata�Maria� Nowak,� prof.� Pedagogium	 (Pedagogium	 Wyższa	 Szkoła	 Nauk	 Społecznych	 w	 Warszawie)	 –��

Aksjologiczne i (re)edukacyjne aspekty readaptacji społecznej skazanych
9.40–9.50�� dr�hab.�Katarzyna�Wrońska	(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	–�Ogłada – nieobecny dyskurs w pedagogice. 

Próba rekonstrukcji pojęcia
9.50–10.00� dr� hab.� Barbara� Kędzierska,� prof.� UP	 (Uniwersytet	 Pedagogiczny	 im.	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej	 w	 Krakowie)	 –��

Edukacja komplementarna w społeczeństwie globalnej informacji
10.00–10.10� dr�Dorota�Kiełb-Grabarczyk�(Akademia	Pomorska	w	Słupksu)	–�Edukacja w zmiennych i dynamicznych warun-

kach życia społecznego
10.10–10.20� dr�Krystyna�Kusiak�(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	–�Wartości w procesie kształcenia – ku opera-

cjonalizacji kategorii „niedowodliwych”
10.20–10.30� dr� hab.� Sławomir� Banaszak,� prof.� UAM	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� Edukacja i praca  

jako czynniki zróżnicowania społecznego
10.30–10.40� dr� Ilona� Nowakowska-Buryła	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –� Zróżnicowanie religijne  

i jego konsekwencje edukacyjne
10.40–10.50� dr�Joanna�Borowik	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�O(d)szukać przeznaczenie – dziadkowie opiekunami wnuków 

w sytuacji kryzysu rodzinnego
10.50–11.00� Dyskusja

Referat wyłożny: 
	 1.	 dr�Elżbieta�Płóciennik	(Uniwersytet	Łódzki)	–�Edukacja dla mądrości – uniwersalizm założeń i oddziaływań
11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 8.

Kreowanie środowiska edukacyjnego  
z perspektywy życia wartościowego

Prezydium:  prof. dr hab. Ryszard Bera; prof. dr hab. Krystyna Chałas;  
  prof. dr hab. Barbara Kromolicka; prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Koordynator:   dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB

Sekretarz naukowy:  dr Walentyna Wróblewska

�� września �016 (czwartek)

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Obrady półplenarne 
11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek C | Sala C�.19 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Ryszard Bera; prof. dr hab. Krystyna Chałas;  
  prof. dr hab. Barbara Kromolicka; prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

� 1.� prof.�dr�hab.�Krystyna�Chałas�(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	–�Godność podmiotów edukacji jako 
czynnik budowania życia wartościowego i kreowania środowiska edukacyjnego

	 2.� prof.�dr�hab.�Barbara�Kromolicka�(Uniwersytet	Szczeciński)	–	Moralne wymiary społecznego zaangażowania
	 3.� prof.� dr� hab.� Ryszard� Bera	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –� Pedagogika bezpieczeństwa  

w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym
� 4.� prof.� dr� hab.� Kazimierz� Przyszczypkowski	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –	 Graniczność  

w edukacji
� 5.� dr�hab.�Anna�Karpińska,�prof.�UwB�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Niepowodzenia szkolne jako porażka wielości 

podmiotów i środowisk oraz bariera w kreowaniu optymalnego środowiska edukacyjnego
� 6.� prof.� dr� hab.� Stanisław� Dylak� (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� Myślenie dzieci/uczniów  

w kontekście technologii informacyjnych
1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |
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Sekcja 8.1. – Sesja 1.
Przejawy życia wartościowego z perspektywy poznawczej  
różnych osób i grup społecznych

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �060 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Barbara Kromolicka; prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
	 1.� dr�hab.�Mirosław�Dyrda,�prof.�UPH	(Uniwersytet	Przyrodniczo-Humanistyczny	w	Siedlcach)	–�Aspiracje i jakość życia 

jako wyraz dążeń współczesnego człowieka
� 2.� dr� hab.� Danuta� Wosik-Kawala	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –� Życie wartościowe w opinii  

uczniów kończących naukę w gimnazjum
� 3.� dr� hab.� Ligia� Tuszyńska,� prof.� APS� (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –��

Zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze jako wartości w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji
� 4.� dr� Urszula� Klajmon-Lech	 (Uniwersytet	 Śląski	 w	 Katowicach)	 –	 Życie z rzadką chorobą – ucieczka – oswojenie 

– rozwój (w biografiach rodziców dzieci z rzadkimi chorobami)
� 5.� dr� Dorota� Otapowicz	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –� Życie wartościowe z perspektywy młodzieży z niepełno-

sprawnością 
� 6.� dr�hab.�Ewa�Sarzyńska-Mazurek�(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	–�Wartościowa praca w opinii 

różnych pokoleń
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 8.1. – Sesja 2
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �060 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Barbara Kromolicka; prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
	 1.� dr�hab.�Dariusz�Stępkowski,�prof.�UKSW	(Uniwersytet	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie)	–�Studiowanie 

jako wartość w opinii studentów i absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
� 2.� dr�Walentyna�Wróblewska�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Autoedukacja drogą do życia wartościowego
	 3.� dr� Cezary� Kurkowski	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 – Kultura studencka – w poszukiwaniu  

wartości młodzieży akademickiej
� 4.� dr� Anna� Krajewska� (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –	 Współdziałanie dydaktyczne nauczycieli i studentów  

jako wartość edukacyjna
� 5.� dr� Monika� Suska-Kuźmicka	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� Ku życiu wartościowemu –  

z perspektywy studentów wolontariuszy
	 6.� dr� hab.� Wojciech� Sroczyński,� prof.� UPH� (Uniwersytet	 Przyrodniczo-Humanistyczny	 w	 Siedlcach)	 –� Środowisko  

jako wartość z punktu widzenia pedagogiki środowiskowej
	 7.� dr� hab.� Andrzej� Różański	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 – Preferowany system wartości  

a style kierowania dyrektorów szkół
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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Sekcja 8.2. – Sesja 1.
Rola instytucji edukacyjnych, zakładów pracy, organizacji społecznych, 
środowisk lokalnych w kreowaniu środowiska edukacyjnego

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �0�1 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Ryszard Bera; dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ
	 1.� dr�hab.�Danuta�Urbaniak-Zając,�prof.�UŁ	(Uniwersytet	Łódzki)	–�Znaczenie kształcenia akademickiego z perspek-

tyw absolwentów pedagogiki 
	 2.� dr�hab.�Adam�Solak,�prof.�APS	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–�Kreowanie 

elit społecznych jako zaniechany obszar edukacji akademickiej
� 3.� dr�hab.�Anna�Fidelus,�prof.�UKSW	(Uniwersytet	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie)	–�Kreowanie środo-

wiska edukacyjnego z perspektywy modelu społeczno-przestrzennego
� 4.� dr�Sonia�Wawrzyniak�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Dylematy edukacji w warunkach multi-

kulturowości
� 5.� dr�hab.�Anna�Kanios,�prof.�UMCS�(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	–�System wartości i postawy 

rodziców wobec dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym
� 6.� dr�Anna�Prusik�(Wyższa	Szkoła	 Informatyki	 i	Ekonomii	TWP	w	Olsztynie)	–�Seniorzy współkreatorami środowiska 

edukacyjnego 
� 7.� dr�Włodzimierz�Olszewski�(Uczelnia	Jana	Wyżykowskiego	w	Polkowicach)	–�Przestrzeń edukacyjna i co dalej? Rzecz  

o generacji 50+ w społecznościach lokalnych
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 8.2. – Sesja 2.
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �0�1 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Ryszard Bera; dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ
� 1.� dr�Edyta�Widawska	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Środowisko edukacyjne i jego kształtowanie w przestrze-

ni lokalnej
� 2.� dr�Mirosław�Radoła	 (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Społeczno-kulturowa rola małej szkoły 

w środowisku wiejskim a życie wartościowe
� 3.� dr�Mariusz�Samoraj	 (Uniwersytet	Warszawski)	–�Kulturotwórcze funkcje animatorów w środowisku lokalnym. 

Na przykładzie działań Witolda Kuczyńskiego na Kurpiach
� 4.� dr�Grzegorz�Sanecki�(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	–�Postrzeganie przez studentów środowiska 

pracy jako środowiska edukacyjnego
� 5.� dr� Aleksandra� Kulpa-Puczyńska	 (Uniwersytet	 Kardynała	 Stefana	 Wyszyńskiego	 w	 Warszawie)	 – Promocja zasad 

zrównoważonego rozwoju zadaniem dla przedsiębiorstw – kreatorów edukacji
� 6.� dr�Jan�A.�Malinowski�(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–�Inkluzyjne działania realizowane w środowisku 

lokalnym jako wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat życia godziwego�
	 7.� dr� Damian� Labiak	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� Środowisko edukacyjne szkoły muzycznej  

jako przestrzeń doświadczania wartości
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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Sekcja 8.3. – Sesja 1.
Dydaktyczno-wychowawczy namysł nad kreowaniem środowiska edukacyjnego

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �066 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Krystyna Chałas; dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
	 1.	 dr�hab.�Andrzej�Ćwikliński,�prof.�UAM�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�O potrzebie rekonstrukcji 

aksjologii w teorii pedagogicznej i praktyce edukacyjnej 
	 2.	 dr�hab.�Ryszard�Stępień,�prof.�AH	(Akademia	Humanistyczna	im.	Aleksandra	Giejsztora	w	Pułtusku)	–�O przyczynach 

i skutkach dominacji nauczania nad uczeniem się w polskich szkołach
	 3.� dr�hab.�Alicja�Jurgiel-Aleksander,�prof.�UG�(Uniwersytet	Gdański)	–�Konstruowanie doświadczeń edukacyjnych 

dorosłych jako problem dydaktyki zorientowanej na kształtowanie wrażliwości społecznej
	 4.	 dr�Robert�Sarnecki� (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Nieobecność nauczania wychowującego 

w środowisku szkolnym 
	 5.� dr�Zofia�Frączek	(Uniwersytet	Rzeszowski)	–�„Post-nowe” wychowanie jako alternatywa wobec kryzysu środo-

wisk edukacyjnych i wychowawczych
	 6.� dr�Urszula�Dzikiewicz-Gazda�(Dolnośląska	Szkoła	Wyższa	we	Wrocławiu)	–�Z doświadczeń praktyki edukacyjnej. 

Spotkanie – wartościowy kontekst osobowego rozwoju
	 7.	 dr� Katarzyna� Smulska� (Wyższa	 Szkoła	 Bankowa	 w	 Toruniu)	 –	 Edukacja spersonalizowana, jako wyznacznik  

podmiotowości i indywidualności uczących się
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytu Biologii | Hall piętro I |

Sekcja 8.3. – Sesja 2.
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �066 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Krystyna Chałas; dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
� 1.� dr�hab.�Katarzyna�Borawska-Kalbarczyk�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	– Kreowanie kompetencji informacyjnych 

uczniów jako warunek urzeczywistniania życia wartościowego we współczesnej infosferze
� 2.� dr�Mariusz�Przybyła�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Gamifikacja (w) edukacji�
	 3.� dr�Katarzyna�Wiśniewska-Borysiak�(Wyższa	Szkoła	Bankowa	w	Toruniu)	–�Wartości wynikające z informatyzacji 

procesu kształcenia
� 4.� mgr�Maja�Wenderlich�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–�Kamienie milowe 

w biegu życia wybitnych matematyków i uzdolnionej matematycznie młodzieży
� 5.� dr�Karolina�Skarbek	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–�Kreowanie środowi-

ska edukacyjnego dzieci przejawiających zadatki uzdolnień matematycznych
	 6.� mgr�Piotr�Remża�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Rola matematyki w kształtowaniu uniwersalnych wartości
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |	



��Sekcja 8.

�� września �016 (piątek)

Sekcja 8.1. – Sesja 3
9.00–10.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �060 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Barbara Kromolicka; prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
� 1.� ks.�dr�Krzysztof�Podstawka�(Politechnika	Lubelska)	–	Wartości moralne jako czynnik kreowania życia wartościo-

wego młodzieży 
	 2.� dr�Krzysztof�Biel�(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie)	–�Generatywność (życiodajność) jako przejaw wartościowe-

go życia w kontekście readaptacji społecznej przestępców
� 3.� dr�Barbara�Surma	(Akademia	Ignatianum	w	Krakowie)	– Narracja w wychowaniu dziecka
� 4.� dr�Małgorzata�Kierzkowska�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	– Środowisko 

wychowawcze wyznacznikiem dziecięcych marzeń
� 5.� dr�Monika�Zińczuk	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Wartość niepowodzeń szkolnych w biografii jednostki
� 6.� dr�Edyta�Sielicka	(Uniwersytet	Szczeciński)	–�Uczeń i nauczyciel w sytuacjach granicznych
� 7.� mgr�Emilia�Gogacz�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	– Poznawanie i kształto-

wanie zachowań prospołecznych małych dzieci – jako podstawowa wartość dla funkcjonowania społecznego

Sekcja 8.2. – Sesja 3.
9.00–10.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �0�1 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Ryszard Bera; dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ
� 1.� dr�hab.�Agnieszka�Naumiuk�(Uniwersytet	Warszawski)	–	Hull�House�– Chicagowskie doświadczenia pomocy imi-

grantom na przełomie XIX i XX wieku. Refleksje i inspiracje dla współczesnej edukacji i praktyki środowiskowej
	 2.� dr�Justyna�Strykowska-Nowakowska�(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Pozaszkolne środowisko 

edukacyjne – fenomen unschoolingu
� 3.� dr�Beata�Bednarczuk	(Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie)	–�Rozwojowa wartość środowiska szkoły 

Montessori w refleksji absolwentów 
� 4.� dr�Roman�Pawłowski,�dr�Izabela�Cytlak	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Zarządzanie placówką 

oświatową – pomiędzy ideałami a rzeczywistością
� 5.� dr� Joanna� Wierzejska	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie)	 –	 Nowe obszary badawcze pedagogiki  

pracy�
� 6.� dr� Anna� Kławsiuć-Zduńczyk� (Uniwersytet	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Toruniu)	 –� Emigracja zarobkowa w kontekście  

budowania ścieżki kariery
	 7.� dr�Karol�Kowalczuk�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Programowanie – podstawowa kompetencja współczesnych 

uczniów

Sekcja 8.3. – Sesja 3.
9.00–10.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �066 |

Moderatorzy:   prof. dr hab. Krystyna Chałas; dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
	 1.� dr�Paulina�Ratajczak	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Metody eksponujące wartości w procesie 

kształcenia
� 2.� dr� Izabella� Kucharczyk,� dr� Agnieszka� Dłużniewska	 (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	

w	Warszawie)	 –	 Motywacja jako wartość w procesie samoregulacji uczenia się u uczniów w okresie wczesnej 
adolescencji



�� Sekcja 8.

� 3.� dr�Barbara�Chojnacka-Synaszko	 (Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Zakres zaangażowania się rodziców i na-
uczycieli we wspólne kształcenie oraz wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym – rzeczywistość i oczeki-
wania

� 4.� dr� Andrzej� Cichocki� (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –	 Wymiary edukacyjnej kreacji środowiska w działaniach  
nauczyciela

� 5.� dr�Alina�Szwarc�(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Treści kształcenia jako wartości w kreowaniu środowiska eduka-
cyjnego współczesnej szkoły

� 6.� dr� Aleksandra� Tłuściak-Deliowska� (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –  
Wymiar moralny dręczenia szkolnego, czyli o potrzebie edukacji charakteru 

� 7.� mgr� Alina� Marchewczyk� (Uniwersytet	 Pedagogiczny	 im.	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej	 w	 Krakowie)	 –� Pedagogika  
krytyczna szansą na (nie)pozorne zmiany edukacji polskiej

Obrady półplenarne 
Podsumowania obrad Sekcji 8. 

10.�0–11.00 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Sala �060 |

� � Wystąpienia�moderatorów�sekcji:�8.1,�8.2,�8.3

11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |

�
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Sekcja 9.

Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu

Prezydium:  prof. dr hab. Maria Dudzikowa (przewodnicząca);  
  prof. dr hab. Zenon Gajdzica; prof. dr hab. Beata Przyborowska;  
  dr Radosław Nawrocki

Koordynator:   dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB

Sekretarz naukowy:  dr Jolanta Szada-Borzyszkowska

�� września �016 (czwartek)

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

Obrady półplenarne – Sesja 1.
PANEL: Przeciw dehumanizacji szkoły 

11.�0–1�.�0 | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | Budynek A | Sala A06 |

Moderator:   prof. dr hab. Maria Dudzikowa 

Uczestnicy Panelu:  

prof.�dr�hab.�Zenon�Gajdzica (Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach);		
prof.�dr�hab.�Beata�Przyborowska	(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu);		
dr�Radosław�Nawrocki	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu);		
mgr�Wojciech�Starzyński	(Prezes	Zarządu	Fundacji	„Rodzice	Szkole”);		
mgr�Ewa�Mieczejko (nauczycielka	Publicznego	Gimnazjum	Nr	17	Integracyjnego	im.	Św.	Jana	Pawła	II	w	Białymstoku);	
Katarzyna�Kuźma (uczennica	3	klasy	II	liceum	Ogólnokształcącego	im.	Anny	z	Sapiehów	Jabłonowskiej	w	Białymstoku)	

Wystąpienia uzupełniające 
� 1.� dr� hab.� Alina� Wróbel� (Uniwersytet	 Łódzki)	 –� Manipulacja jako narzędzie dehumanizacji edukacji. Konteksty  

interpersonalne i instytucjonalne 
� 2.� dr�Marta�Krasuska-Betiuk�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–�Wspólne czy 

odmienne sposoby wartościowania tego co cenne w edukacji szkolnej? Spojrzenie z perspektywy reprezentacji 
społecznych�

� 3.� dr�Anna�Babicka-Wirkus	(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	–�„Ku życiu wartościowemu”, czyli o potencjale szkoły  
do upełnomocnienia ucznia 

� 4.� dr�Małgorzata�Kozak�(Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie)	–	Normatywny kontekst szkoły w procesie prowadze-
nia uczniów ku życiu wartościowemu 

� 5.� dr�hab.�E.�Bochno	(Uniwersytet	Zielonogórski)	– Jak i kiedy (nie)możliwa jest zespołowość uczniów w szkole? 
1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

15.00–16.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |
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Obrady półplenarne – Sesja 2.
Jakim wartościom służy szkoła?

15.00–16.�0 | Kampus UwB | Uniwersytecke Centrum Kultury | Sala Feniks 100� |

Moderator:   dr Radosław Nawrocki 
	 1.	 prof.�dr�hab.�Mariola�Chomczyńska-Rubacha;�prof.�dr�hab.�Krzysztof�Rubacha�(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	

w	Toruniu)	–�Edukacja moralna a normatywna kultura szkoły�
	 2.� dr�hab.�Edyta�Głowacka-Sobiech;�dr�Iwona�Chmura-Rutkowska	(Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	

–�Szkolna edukacja historyczna – systemowa reprodukcja nierówności 
	 3.� dr�Karolina�Starego�(Uniwersytet	Gdański)	–	Aksjologiczny wymiar edukacji obywatelskiej w szkole na przykła-

dzie analizy podstawy programowej przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” dla III i IV etapu kształcenia�
	 4.� dr� hab.� Hanna� Solarczyk-Szwec,� prof.� UMK;� dr� Violetta� Kopińska� (Uniwersytet	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Toru-

niu)	 – Wartości demokratyczne w edukacji szkolnej. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia  
ogólnego

	 5.� dr� Ewa� Pająk-Ważna� (Uniwersytet	 Pedagogiczny	 im.	 Komisji	 Edukacji	 Narodowej	 w	 Krakowie)	 –� Edukacyjne polo 
w szkole: o (re)wizjach wartościowego życia w edukacji globalnej czyli refleksje z Marco Polo i polo Ralph  
Lauren w tle 

	 6.� dr� Urszula� Markowska-Manista� (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –		
Monokulturowa szkoła wobec dzieci uchodźczych – eksperymentowanie na „żywym organizmie” 

	 7.� dr� Anna� Dąbrowska	 (Uniwersytet	 Warszawski)	 –� (Nie)piśmienność młodzieży jako bariera na drodze ku życiu 
wartościowemu 

	 8.� dr�Urszula�Dernowska�(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–	Dyrekcja i nauczy-
ciele gimnazjum o (wartościach w) misji szkoły

	 9.� dr�hab.�Jacek�Pyżalski,�prof.�UAM	 (Uniwersytet	 im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu)	–�Szkoła w erze cyfrowej –  
co zmieniło się w wychowaniu? 

� 10.� mgr�Iwona�Murawska�(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–�Uczniowskie wartości w szkołach o zróżnico-
wanym potencjale edukacyjnym

	 11.� dr�hab.�Stanisław�Chrobak,�prof.�UKSW	(Uniwersytet	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie)	–�Kulturowa 
tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu

� 12.� dr�Elżbieta�Hałaburda	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Świat wartości dorosłych i dzieci – miejsca spotkań 
	 13.� dr�Dorota�Łażewska	(Wyższa	Szkoła	Gospodarki	Euroregionalnej	im.	Alcide	De	Gasperi	w	Józefowie)	–	Nauczyciel oraz 

strategie wprowadzania ucznia w świat wartości „Drogi mistrz” i „Mistrz drogi”, „Geodeta” i „Geograf”�
� 14.� dr�Magdalena�Cuprjak�(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–�Konteksty konstrukcji tożsamości młodzieży 

gimnazjalnej
� 15.� dr�Katarzyna�Braun	(Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	Jana	Pawła	II)	–�Szkolne Kluby Wolontariusza – doświadczenie 

służące wychowaniu ku życiu wartościowemu 

Głosy w dyskusji: 
� 1.� dr�Anna�Jakubowska-Bryx�(Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy)	
	 2.� dr�Małgorzata�Banasiak	(Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)�
16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

17.00–18.�0 Sesja posterowa | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |
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Obrady półplenarne – Sesja 3.
Jakie środowiska i w jaki sposób wspierają wychowanie ku wartościom  
w szkole?

17.00–18.�0 | Kampus UwB | Uniwersytecke Centrum Kultury | Sala Feniks 100� |

Moderator:   prof. dr hab. Beata Przyborowska
� 1.� dr� hab.� Józefa� Bałachowicz� (Akademia	 Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzegorzewskiej	 w	 Warszawie)	 –� Wczesna  

edukacja, czyli niezbędne spojrzenie w przyszłość 
� 2.� dr�hab.�Tomasz�Biernat,�prof.�UMK�(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–	Odpowiedzialność wychowawcza 

rodziców i jej uwarunkowania 
� 3.� dr� Małgorzata� Kamińska	 (Szkoła	 Wyższa	 im.	 Pawła	 Włodkowica	 w	 Płocku)	 –� Budowanie kultury współpracy  

i uczenia się w szkole – aspekt normatywny 
	 4.� dr� Blanka� Poćwiardowska� (Uniwersytet	 Kazimierza	 Wielkiego	 w	 Bydgoszczy)	 –� Doświadczenie współpracy  

z perspektywy rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły podstawowej 
	 5.� dr�Jarosław�Korczak	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–	Refleksje nauczycieli 

nad nieprawidłowościami przebiegu procesu kształcenia w szkole 
� 6.� dr�Jolanta�Szada-Borzyszkowska	 (Uniwersytet	w	Białymstoku)	–	Konstruktywny dialog drogą do rozwiązania 

konfliktów i sporów
� 7.� dr�Katarzyna�Szorc	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	– Z czego dumni są nauczyciele? 
� 8.� dr�hab.�Elżbieta�Jaszczyszyn,�prof.�UwB�	(Uniwersytet	w	Białymstoku)	–�Dziecko chce czytać. W zaklętym kręgu 

„kultury bezpośredniego współbycia” 
� 9.� dr�Irena�Przybylska	(Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach)	–�Szkoła wobec przemian kultury emocjonalnej – szkolne 

przestrzenie (nie) uczenia emocji 
	 10.� dr�Szymon�Dąbrowski�(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	–�Slow edukacja – od teorii do praktyki
� 11.� dr�Elżbieta�Wieczór	 (Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–�„Wychowanie ku wartościom” w programach 

wczesnej edukacji
� 12.� dr�hab.�Monika�Wiśniewska-Kin,�prof.�UŁ	(Uniwersytet	Łódzki)	–�Podręcznikowe granice w pozornie otwartej 

przestrzeni szkoły
� 13.� dr� Marta� Buk-Cegiełka� (Katolicki	 Uniwersytet	 Lubelski	 Jana	 Pawła	 II)	 –	 Nauczanie przez projekty w edukacji  

wczesnoszkolnej w perspektywie życia wartościowego 
� 14.� dr� Anna� Tyl	 (Uniwersytet	 Łódzki)	 –� Zapobieganie inercji mentalnej w kształceniu matematycznym nadzieją  

na wartościową edukację wczesnoszkolną�
�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |
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�� września �016 (piątek)

Obrady półplenarne – Sesja 4.
Jak różnorodność może współtworzyć wartość szkoły? Konteksty teoretyczne, 
metodyczne i metodologiczne 

9.00–11.00 | Kampus UwB | Uniwersytecke Centrum Kultury | Sala Feniks 100� |

Moderator:   prof. dr hab. Zenon Gajdzica
	 1.� dr�Agnieszka�Olechowska	(Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	im.	Marii	Grzegorzewskiej	w	Warszawie)	–�Różnorodność 

we współczesnej szkole – wartość czy trudność? 
	 2.� prof.� dr� hab.� Marzenna� Zaorska� (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 –� Konwencja ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych (2006) – artykuł 26 „Edukacja” – jako determinant przygotowania dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnościami do życia wartościowego, godnego i autonomicznego

	 3.� mgr�Beata�Skotnicka	–�Edukacja inkluzyjna – otwartość na zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych�
	 4.� dr� Magdalena� Bełza� (Uniwersytet	 Śląski	 w	 Katowicach)	 –� Zjawisko infrahumanizacji w kształtowaniu relacji  

grupowych w szkole 
	 5.� dr�Iwona�Myśliwczyk	(Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–�Rola nauczyciela w przygotowaniu dzieci 

ku życiu wartościowemu – retrospekcja doświadczeń pedagogów specjalnych�
� 6.� dr� Dorota� Prysak	 (Uniwersytet	 Śląski	 w	 Katowicach)	 –� Tutoring dowartościowaniem jakości pracy edukacji  

inkluzyjnej�
� 7.� dr�Izabela�Symonowicz-Jabłońska�(Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu)	–�Obraz ucznia wybitnie zdolnego 

na podstawie analizy uczniowskich tomików z życia szkoły (2005–2015)
� 8.� dr�Edyta�Nieduziak	(Uniwersytet	Wrocławski	/	Centrum	Edukacji	Nauczycielskiej	we	Wrocławiu)	–�Do życia wartościo-

wego przez teatr
� 9.� dr� Sławomir� Pasikowski� (Akademia	 Pomorska	 w	 Słupsku)	 –	 Metodologiczny kontekst poznania wartości  

(w) edukacji 
	 10.� dr�Monika�Jakubowska	 (Uniwersytet	Warszawski)	– Badanie kultury szkoły jako szansa poznania wrażliwości 

aksjologicznej placówki 
� 11.� mgr�Emilia�Wasilewska� (Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie)	–� Fenomenograficzna analiza koncepcji  

kar cielesnych. Retrospekcja doświadczeń osób dorosłych
	 12.� Dyskusja�i�podsumowanie�obrad�Sekcji�9.
11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Sekcja 10.

Sekcja posterowa

Koordynator:   dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB

Sekretarz naukowy:  dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Sekretarz naukowy:  dr Beata Kunat

�� września �016 (czwartek) 

9.00–11.00 Obrady plenarne | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.00–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady w sekcjach | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB | 

1�.�0–1�.�0 Obiad | Hala sportowa UwB |

Sesja posterowa – część I
15.00–16.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |

	 1.	 dr�Magdalena�Kuleta-Hulboj�(Uniwersytet	Warszawski)	–	Wartości w edukacji globalnej. Analiza dyskursu
	 2.	 mgr�Angelika�Felska	(Uniwersytet	Szczeciński)	–	Ku życiu wartościowemu w uniwersytetach ludowych
	 3.	 dr� Estera� Twardowska-Staszek	 (Akademia	 Ignatianum	 w	 Krakowie)	 –� Religijność a zachowania ryzykowne  

młodzieży
	 4.	 dr� Anna� Lendzion� (Katolicki	 Uniwersytet	 Lubelski	 Jana	 Pawła	 II)	 –� Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa 

studentek pedagogiki o różnym poziomie empatii
	 5.	 dr�Lucja�Lassota	(Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	– Ocena skal aktywności poznawczej. Refleksje z badań
	 6.	 mgr� Urszula� Namiotko	 (Uniwersytet	 w	 Białymstoku)	 –	 Transmisja dziedzictwa kulturowego w działaniach  

teatrów niezawodowych. Analiza zjawiska z perspektywy interakcjonizmu symbolicznego Herberta Blumera
15.00–16.�0 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

16.�0–17.00 Przerwa kawowa | Kampus UwB |

Sesja posterowa – część II
17.00–18.�0 | Kampus UwB | Instytut Biologii | Hall piętro I |

	 1.	 dr� Iwona� Chmura-Rutkowska	 (Uniwersytet	 im.	 Adama	 Mickiewicza	 w	 Poznaniu)	 –� Interdyscyplinarny projekt  
„Gender w podręcznikach”. Wyniki badań i rekomendacje

	 2.	 dr�Anetta�Soroka-Fedorczuk	(Uniwersytet	Zielonogórski)	–�„Praca z dziećmi – moja pasja, misja, spełnienie…” 
– nauczycielki wczesnej edukacji o swojej pracy i jej wartości

	 3.	 dr� Irena� Jarzyńska	 (Akademia	 im.	 Jana	 Długosza	 w	 Częstochowie)	 –� Aktywizujące metody nauczania przyrody 
w edukacji wczesnoszkolnej

	 4.	 dr� Jolanta� Maćkowicz	 (Uniwersytet	 Pedagogiczny	 w	 Krakowie)	 –� Efektywność kampanii społecznych na temat 
przemocy wobec starszych
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	 5.	 mgr� Marcin� Rojek	 (Uniwersytet	 Łódzki)	 –	 Narzędzia teleinformatyczne w międzypokoleniowym przekazie  
wartości

	 6.	 prof.�dr�hab.�Tadeusz�Pilch�(Wyższa	Szkoła	Informatyki	i	Ekonomii	TWP	w	Olsztynie);	dr�Tomasz�Sosnowski�(Uniwer-
sytet	w	Białymstoku)	–�Dynamizm i wielopłaszczyznowość polskiej szkoły pedagogiki społecznej

17.00–18.�0 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

�0.00  Uroczysta kolacja | Hotel Gołębiewski w Białymstoku |

	 �� września �016 (piątek)

9.00–11.00 Obrady w sekcjach | Kampus UwB |

11.15–11.�0 Przerwa kawowa | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

11.�0–1�.�0 Obrady plenarne: | Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB |

   – podsumowanie obrad sekcji

   – zakończenie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

   – informacja o X Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym

1�.�0–15.00 Obiad | Hala sportowa UwB |
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Dr�hab.�Krystyna�Ablewicz,�prof.�UJ�
Dr�hab.�Marzenna�Magda�Adamowicz,�prof.�UZ�
Dr�Bożena�Alejziak�
Dr�hab.�Zdzisław�Aleksander�
Prof.�dr�hab.�Wiesław�Ambrozik�
Dr�Danuta�Apanel�
Dr�hab.�Krzysztof�Arcimowicz�
Dr�Anna�Babicka-Wirkus�
Dr�Zbigniew�Babicki�
Dr�Mariola�Badowska�
Dr�Tomasz�Bajkowski�
Dr�hab.�Józefa�Bałachowicz�
Prof.�dr�hab.�Andrzej�Bałandynowicz�
Dr�Małgorzata�Banasiak�
Dr�hab.�Sławomir�Banaszak,�prof.�UAM�
Dr�Magdalena�Barabas�
Dr�Magdalena�Barańska�
Dr�Monika�Bartkowiak�
Dr�Beata�Bednarczuk�
Dr�Magdalena�Bełza�
Prof.�dr�hab.�Ryszard�Bera�
Dr�Katarzyna�Białobrzeska�
Dr�Anna�Bieganowska�
Dr�Krzysztof�Biel�
Dr�Elżbieta�Bielecka�
Dr�hab.�Tomasz�Biernat,�prof.�UMK�
Dr�Andrzej�Paweł�Bieś�
Dr�Małgorzata�Bilewicz�
Dr�Dorota�Bis�
Prof.�dr�hab.�Piotr�Błajet�
Dr�hab.�Krystyna�M.�Błeszyńska,�prof.�SGGW�
Dr�hab.�Ewa�Bochno�
Dr�Klaudyna�Bociek�
Dr�hab.�Katarzyna�Borawska-Kalbarczyk�
Dr�Joanna�Borowik�
Dr�hab.�Beata�Borowska-Beszta�
Dr�hab.�Maria�Boużyk�
Dr�Katarzyna�Braun�
Dr�hab.�Marek�Budajczak,�prof.�UAM�
Dr�Beata�Bugajska�
Dr�Marta�Buk-Cegiełka�
Dr�Grażyna�Cęcelek�
Dr�Jarosław�Chaciński�
Prof.�dr�hab.�Krystyna�Chałas�
Dr�hab.�Witold�Chmielewski�

Dr�Iwona�Chmura-Rutkowska�
Dr�Barbara�Chojnacka-Synaszko�
Prof.�dr�hab.�Mariola�Chomczyńska-Rubacha�
Dr�hab.�Stanisław�Chrobak,�prof.�UKSW�
Dr�Marzena�Chrost�
Dr�Bożena�Chrostowska�
Prof.�dr�hab.�Iwona�Chrzanowska�
Dr�Maksymilian�Chutorański�
Dr�Andrzej�Cichocki�
Dr�hab.�Mariusz�Cichosz,�prof.�UKW�
Dr�Małgorzata�Ciczkowska-Giedziun�
Dr�hab.�Katarzyna�Citko,�prof.�UwB�
Dr�hab.�Agata�Cudowska,�prof.�UwB�
Prof.�dr�hab.�Agnieszka�Cybal-Michalska�
Dr�Izabela�Cytlak�
Dr�Monika�Czajkowska�
Dr�hab.�Marta�Czechowska-Bieluga�
Prof.�dr�hab.�Maria�Czerepaniak-Walczak�
Dr�hab.�Alicja�Czerkawska�
Dr�Krzysztof�Czykier�
Dr�hab.�Andrzej�Ćwikliński,�prof.�UAM�
Dr�Katarzyna�Ćwirynkało�
Dr�Andrzej�Dakowicz�
Dr�Lidia�Dakowicz�
Dr�hab.�Wioleta�Danilewicz,�prof.�UwB�
Dr�Ewa�Dąbrowa�
Dr�Anna�Dąbrowska�
Dr�Joanna�Dąbrowska�
Mgr�Katarzyna�Dąbrowska�
Dr�hab.�Iwona�Dąbrowska-Jabłońska�
Dr�Szymon�Dąbrowski�
Prof.�dr�hab.�Maria�Deptuła�
Dr�Urszula�Dernowska�
Dr�Agnieszka�Dłużniewska�
Dr�Barbara�Dobrowolska�
Mgr�Karolina�Domagalska�
Mgr�Urszula�Domosławska-Bieńkowska�
Dr�Jarema�Drozdowicz�
Prof.�dr�hab.�Wanda�Dróżka�
Dr�hab.�Anna�Dudak�
Dr�Barbara�Dudel�
Prof.�dr�hab.�Maria�Dudzikowa�
Prof.�dr�hab.�Stanisław�Dylak�
Dr�hab.�Mirosław�Dyrda,�prof.�UPH�
Dr�Urszula�Dzikiewicz-Gazda�
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Dr�Ilona�Fajfer-Kruczek�
Mgr�Angelika�Felska�
Dr�hab.�Anna�Fidelus,�prof.�UKSW�
Dr�Paulina�Forma�
Dr�Renata�Franczak�
Dr�Zofia�Frączek�
Dr�hab.�Marek�Furmanek,�prof.�UZ�
Dr�hab.�Sławomir�Futyma�
Prof.�dr�hab.�Zenon�Gajdzica�
Dr�Sylwia�Galanciak�
Prof.�dr�hab.�Stanisław�Gałkowski�
Dr�hab.�Jarosław�Gara,�prof.�APS�
Dr�hab.�Joanna�Garbula�
Mgr�Bogusława�Gaweł�
Prof.�dr�hab.�Elżbieta�Gaweł-Luty�
Dr�Ewa�Gawlik�
Dr�hab.�Teresa�Giza�
Dr�Małgorzata�Głoskowska-Sołdatow�
Dr�hab.�Edyta�Głowacka-Sobiech�
Dr�hab.�Tomasz�Gmerek,�prof.�UAM�
Dr�hab.�Rafał�Godoń�
Mgr�Emilia�Gogacz�
Dr�Bartłomiej�Gołek�
Dr�hab.�Dorota�Gołębniak,�prof.�DSW�
Dr�Elżbieta�Gozdowska�
Dr�Renata�Góralska�
Prof.�dr�hab.�Józef�Górniewicz�
Dr�Agnieszka�Górska�
Prof.�dr�hab.�Barbara�Grabowska�
Dr�hab.�Agnieszka�Gromkowska-Melosik,�prof.�UAM�
Dr�hab.�Halina�Guzy-Steinke,�prof.�UKW�
Magdalena�Hajduk�
Dr�hab.�Małgorzata�Halicka,�prof.�UwB�
Dr�hab.�Jerzy�Halicki,�prof.�UwB�
Dr�Elżbieta�Hałaburda�
Mgr�Magdalena�Handke�
Prof.�dr�hab.�Andrei�Harbatski�
Dr�Agata�Jacewicz�
Dr�hab.�Beata�Jachimczak,�prof.�UAM�
Dr�Katarzyna�Jagielska�
Prof.�dr�hab.�Krzysztof�Jakubiak�
Dr�Monika�Jakubowska�
Mgr�Emilia�Jakubowska�
Dr�Anna�Jakubowska-Bryx�
Prof.�dr�hab.�Wiesław�Jamrożek�
Dr�Dorota�Jankowska�
Dr�Jolanta�Jarczyńska�
Dr�hab.�Ewa�Jarosz�
Dr�Irena�Jarzyńska�
Dr�Sylwia�Jaskulska�
Dr�Sylwia�Jaskuła�
Dr�hab.�Elżbieta�Jaszczyszyn,�prof.�UwB�

Dr�Marek�Jeziorański�
Dr�Anna�Jeznach�
Dr�Anna�Józefowicz�
Prof.�dr�hab.�Juliusz�Jundziłł�
Dr�Wioletta�Junik�
Dr�hab.�Alicja�Jurgiel-Aleksander,�prof.�UG�
Dr�Patrycja�Jurkiewicz�
Dr�hab.�Małgorzata�Kabat�
Mgr�Łukasz�Kalisz�
Dr�Małgorzata�Kamińska�
Mgr�Izabela�Kamińska�
Dr�Bożena�Kanclerz�
Dr�hab.�Anna�Kanios,�prof.�UMCS�
Dr�hab.�Ewa�Kantowicz,�prof.�UWM�
Prof.�dr�hab.�Józef�Kargul�
Prof.�dr�hab.�Alicja�Kargulowa�
Dr�Ewa�Karmolińska-Jagodzik�
Dr�hab.�Anna�Karpińska,�prof.�UwB�
Dr�hab.�Maciej�Karwowski,�prof.�APS�
Dr�Paweł�Kaźmierczak�
Dr�hab.�Barbara�Kędzierska,�prof.�UP�
Dr�hab.�Hanna�Kędzierska,�prof.�UWM�
Dr�Ewa�Kępa�
Dr�Dorota�Kiełb-Grabarczyk�
Dr�Anna�Kienig�
Dr�Małgorzata�Kierzkowska�
Dr�hab.�Anna�Kieszkowska,�prof.�UJK�
Dr�Urszula�Klajmon-Lech�
Dr�hab.�Katarzyna�Klimkowska�
Dr�Anna�Kławsiuć-Zduńczyk�
Dr�hab.�Ewa�Kobyłecka,�prof.�UZ�
Dr�Ewa�Kochanowska�
Dr�Maria�Kocór�
Dr�Alicja�Komorowska-Zielony�
Dr�Renata�Konieczna-Woźniak�
Prof.�dr�hab.�Marek�Konopczyński�
Dr�Aldona�Kopik�
Dr�Violetta�Kopińska�
Dr�Jarosław�Korczak�
Dr�hab.�Mariusz�Korczyński,�prof.�UMCS�
Dr�hab.�Dorota�Kornas-Biela,�prof.�KUL�
Dr�hab.�Leszek�Korporowicz,�prof.�UJ�
Dr�Alicja�Korzeniecka-Bondar
Prof.�dr�hab.�Janina�Kostkiewicz�
Dr�hab.�Hanna�Kostyło�
Dr�Ilona�Kość�
Dr�Karol�Kowalczuk�
Dr�Marta�Kowalczuk-Walędziak�
Dr�Dorota�Kowalczyk�
Mgr�Róża�Kowalska�
Dr�Małgorzata�Kozak�
Dr�Waldemar�Kozłowski�
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Dr�Anna�Krajewska�
Dr�Emilia�Kramkowska�
Dr�Anna�Krasnodębska�
Dr�Marta�Krasuska-Betiuk�
Prof.�dr�hab.�Barbara�Kromolicka�
Dr�Halina�Król�
Dr�Anna�Królikowska�
Dr�hab.�inż.�Zbigniew�Kruszewski,�prof.�SWPW�
Prof.�dr�hab.�Elwira�Jolanta�Kryńska�
Dr�Beata�Krzesińska-Żach�
Prof.�dr�hab.�Dariusz�Kubinowski�
Dr�Izabella�Kucharczyk�
Dr�Marta�Kulesza�
Dr�Wanda�Kulesza�
Dr�Magdalena�Kuleta-Hulboj�
Dr�Aleksandra�Kulpa-Puczyńska�
Dr�Beata�Kunat�
Dr�Cezary�Kurkowski�
Dr�Mariusz�Kuryłowicz�
Dr�Krystyna�Kusiak�
Dr�Justyna�Kusztal�
Dr�Barbara�Kutrowska�
Katarzyna�Kuźma�
Dr�Łukasz�Kwadrans�
Paweł�Kwasik�
Prof.�dr�hab.�Henryka�Kwiatkowska�
Dr�Barbara�Kwiatkowska-Tybulewicz�
Prof.�dr�hab.�Stefan�M.�Kwiatkowski�
Mgr�Feliksa�Kwiecińska�
Prof.�dr�hab.�Zbigniew�Kwieciński�
Dr�Damian�Labiak�
Dr�Lucja�Lassota�
Dr�Joanna�Leek�
Dr�hab.�Jolanta�Lenart�
Dr�Anna�Lendzion�
Dr�Joanna�Lendzion�
Prof.�dr�hab.�Roman�Leppert�
Dr�Tomasz�Leszniewski�
Prof.�dr�hab.�Tadeusz�Lewowicki�
Dr�Markus�Lipowicz�
Dr�Kinga�Lisowska�
Mgr�Elwira�Litaszewska�
Mgr�Joanna�Lorenc�
Dr�hab.�Andrzej�Ładyżyński�
Dr�Dorota�Łażewska�
Dr�hab.�Joanna�Małgorzata�Łukasik,�prof.�Ignatianum�
Dr�Jolanta�Maćkowicz�
Prof.�dr�hab.�Joanna�Madalińska-Michalak�
Dr�Rafał�Majzner�
Dr�Aneta�Makowska�
Dr�Jan�A.�Malinowski�
Dr�hab.�Krzysztof�Maliszewski�

Mgr�Alina�Marchewczyk�
Dr�Mateusz�Marciniak�
Dr�Jerzy�Marek�
Dr�Lidia�Marek�
Dr�Urszula�Markowska-Manista�
Prof.�dr�hab.�Ewa�Marynowicz-Hetka�
Prof.�dr�hab.�Krystyna�Marzec-Holka�
Dr�Agnieszka�Materne�
Prof.�dr�hab.�Bożena�Matyjas�
Dr�Marek�Matyjewicz�
Mgr�Anna�Mazurowska-Domeracka�
Prof.�dr�hab.�Zbyszko�Melosik�
Prof.�dr�hab.�Maria�Mendel�
Dr�hab.�Astrid�Męczkowska-Christiansen,�prof.�AMW�
Dr�Łukasz�Michalski�
Dr�hab.�Jarosław�Michalski,�prof.�APS�
Dr�Monika�Miczka-Pajestka�
Mgr�Ewa�Mieczejko�
Dr�Justyna�Miko-Giedyk�
Dr�Małgorzata�Miksza�
Dr�Małgorzata�Mikut�
Dr�hab.�Dorota�Misiejuk�
Mgr�Olga�Modzelewska�
Dr�Aldona�Molesztak�
Dr�hab.�Marzanna�Morozewicz,�prof.�UwB�
Dr�Ewa�Murawska�
Mgr�Iwona�Murawska�
Dr�hab.�Anna�Murawska,�prof.�US�
Dr�hab.�Jolanta�Muszyńska�
Dr�Lucyna�Myszka�
Dr�Iwona�Myśliwczyk�
Dr�Katarzyna�Nadachewicz�
Prof.�dr�hab.�Aleksander�Nalaskowski�
Mgr�Urszula�Namiotko�
Dr�hab.�Agnieszka�Naumiuk�
Dr�Joanna�Nawój-Połoczańska�
Dr�Radosław�Nawrocki�
Dr�Renata�Nguyen�
Dr�Edyta�Nieduziak�
Prof.�dr�hab.�Jerzy�Nikitorowicz�
Dr�Mariusz�Noga�
Ks.�prof.�dr�hab.�Marian�Nowak�
Prof.�dr�hab.�Mirosława�Nowak-Dziemianowicz�
Dr�hab.�Beata�Maria�Nowak,�prof.�Pedagogium�
Dr�Ilona�Nowakowska-Buryła�
Dr�Stanisław�Nowel�
Dr�hab.�Marzenna�Nowicka,�prof.�UWM�
Dr�hab.�Justyna�Nowotniak,�prof.�US�
Dr�hab.�Edward�Nycz�
Dr�Mirosława�Nyczaj-Drąg�
Dr�hab.�Anna�Odrowąż-Coates�
Dr�hab.�Ewa�Ogrodzka-Mazur,�prof.�UŚ�
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Dr�Marzena�Okrasa�
Dr�hab.�Tomasz�Olchanowski�
Dr�Agnieszka�Olechowska�
Dr�Magdalena�Olempska-Wysocka�
Dr�Włodzimierz�Olszewski�
Dr�hab.�Danuta�Opozda�
Dr�hab.�Małgorzata�Orłowska,�prof.�WSB�
Dr�Julita�Orzelska�
Dr�hab.�Joanna�Ostrouch-Kamińska,�prof.�UWM�
Prof.�dr�hab.�Urszula�Ostrowska�
Dr�Dorota�Otapowicz�
Mgr�Lucyna�Pacan�
Dr�Ewa�Pająk-Ważna�
Prof.�dr�hab.�Stanisław�Palka�
Dr�hab.�Dorota�Pankowska,�prof.�UMCS�
Dr�hab.�Jan�Papież,�prof.�UG�
Dr�Magdalena�Parzyszek�
Dr�Sławomir�Pasikowski�
Mgr�Anna�Patalon�
Prof.�dr�hab.�Mirosław�Patalon�
Dr�Renata�Pater�
Dr�Anna�Pawiak�
Dr�Agnieszka�Pawlak�
Dr�Monika�Pawłowska�
Dr�Roman�Pawłowski�
Dr�Paulina�Peret-Drążewska�
Dr�Anna�Perkowska-Klejman�
Dr�hab.�Piotr�Petrykowski,�prof.�UMK�
Dr�Małgorzata�Piasecka�
Dr�Grzegorz�Piekarski�
Prof.�dr�hab.�Jacek�Piekarski�
Dr�hab.�Norbert�Gerard�Pikuła,�prof.�UP�
Dr�Justyna�Pilarska�
Prof.�dr�hab.�Tadeusz�Pilch�
Prof.�dr�hab.�Magdalena�Piorunek�
Dr�Elżbieta�Płóciennik�
Dr�Blanka�Poćwiardowska�
Ks.�dr�Krzysztof�Podstawka�
Dr�Anna�Pogorzelska�
Dr�hab.�Agata�Popławska,�prof.�NWSP�
Dr�hab.�Paweł�Prüfer,�prof.�PWSZ�
Dr�Anna�Prusik�
Dr�Dorota�Prysak�
Prof.�dr�hab.�Beata�Przyborowska�
Dr�Irena�Przybylska�
Dr�Mariusz�Przybyła�
Prof.�dr�hab.�Kazimierz�Przyszczypkowski�
Mgr�Małgorzata�Ptak�
Dr�hab.�Jacek�Pyżalski,�prof.�UAM�
Dr�Mirosław�Radoła�
Dr�Paulina�Ratajczak�
Dr�Justyna�Ratkowska-Pasikowska�

Dr�Zofia�Redlarska�
Dr�Agnieszka�Regulska�
Dr�Zofia�Remiszewska�
Mgr�Piotr�Remża�
Dr�Małgorzata�Rębiałkowska-Stankiewicz�
Dr�Aneta�Rogalska-Marasińska�
Mgr�Marcin�Rojek�
Dr�Małgorzata�Rosalska�
Dr�Halina�Rotkiewicz�
Dr�hab.�Andrzej�Różański�
Prof.�dr�hab.�Krzysztof�Rubacha�
Dr�Zbigniew�Rudnicki�
Dr�Anna�Rudnik�
Dr�Agnieszka�Rumianowska�
Dr�Anna�Rutkowska�
Dr�hab.�Jan�Rutkowski�
Dr�Agata�Rzymełka-Frąckiewicz�
Dr�Joanna�Sacharczuk�
Dr�Agnieszka�Sakowicz-Boboryko�
Dr�Marta�Anna�Sałapata�
Dr�Mariusz�Samoraj�
Dr�Aleksandra�Sander�
Dr�Grzegorz�Sanecki�
Dr�Robert�Sarnecki�
Dr�Dariusz�Sarzała�
Dr�hab.�Ewa�Sarzyńska-Mazurek�
Dr�Magdalena�Sasin�
Dr�hab.�Grażyna�Sawicka�
Dr�Krzysztof�Sawicki�
Dr�hab.�Waldemar�Segiet�
Dr�hab.�Katarzyna�Segiet,�prof.�UAM�
Dr�hab.�Elżbieta�Siarkiewicz�
Mgr�Robert�Siarkiewicz�
Dr�Alicja�Siegień-Matyjewicz�
Dr�Edyta�Sielicka�
Dr�Wojciech�Siwak�
Dr�hab.�Barbara�Skałbania�
Dr�Karolina�Skarbek�
Mgr�Beata�Skotnicka�
Dr�Jolanta�Skutnik�
Dr�Kamila�Słupska�
Prof.�dr�hab.�Barbara�Smolińska-Theiss�
Dr�Katarzyna�Smulska�
Dr�hab.�Mirosław�Sobecki,�prof.�UwB�
Mgr�Agnieszka�Sobolewska-Popko�
Mgr�Anna�Sokołowska�
Dr�hab.�Adam�Solak,�prof.�APS�
Prof.�dr�hab.�Ewa�Solarczyk-Ambrozik�
Dr�hab.�Hanna�Solarczyk-Szwec,�prof.�UMK�
Dr�Anetta�Soroka-Fedorczuk�
Dr�Tomasz�Sosnowski�
Dr�Ewa�Sowa-Behtane�
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Dr�hab.�Wojciech�Sroczyński,�prof.�UPH�
Dr�Łukasz�Stankiewicz�
Dr�Piotr�Stańczyk�
Dr�Karolina�Starego�
Mgr�Wojciech�Starzyński�
Dr�hab.�Bożena�Stawoska-Jundziłł�
Dr�hab.�Ryszard�Stępień,�prof.�AH�
Dr�hab.�Dariusz�Stępkowski,�prof.�UKSW�
Dr�Hanna�Stępniewska-Gębik�
Dr�Elżbieta�Strutyńska�
Dr�Justyna�Strykowska-Nowakowska�
Dr�Jolanta�Suchodolska�
Dr�Barbara�Surma�
Dr�hab.�Janusz�Surzykiewicz,�prof.�UKSW�
Dr�Monika�Suska-Kuźmicka�
Dr�hab.�Małgorzata�Suświłło,�prof.�UWM�
Dr�Arleta�Suwalska�
Dr�Izabela�Symonowicz-Jabłońska�
Prof.�dr�hab.�Ewa�Syrek�
Dr�Jolanta�Szada-Borzyszkowska�
Dr�hab.�Zofia�Szarota,�prof.�UP�
Dr�hab.�Alina�Szczurek-Boruta�
Prof.�dr�hab.�Jolanta�Szempruch�
Dr�Joanna�Szłapińska�
Dr�Katarzyna�Szorc�
Mgr�Jan�Szotkowski�
Dr�Agnieszka�Szplit�
Prof.�dr�hab.�Władysława�Szulakiewicz�
Dr�Alina�Szwarc�
Dr�Joanna�Szymanowska�
Prof.�dr�hab.�Mirosław�J.�Szymański�
Prof.�dr�hab.�Mirosław�S.�Szymański�
Mgr�Emilia�Helena�Szymczak�
Prof.�dr�hab.�Bogusław�Śliwerski�
Dr�hab.�Mirosław�Śmiałek,�prof.�UAM�
Dr�Agata�Świdnicka�
Dr�hab.�Maciej�Tanaś,�prof.�APS�
Prof.�dr�hab.�Wiesław�Theiss�
Dr�Aleksandra�Tłuściak-Deliowska�
Dr�Astrid�Tokaj�
Dr�Bożena�Tołwińska�
Dr�Beata�Topij-Stempińska�
Dr�Sławomir�Trusz�
Dr�Alicja�Tupieka-Buszmak�
Dr�hab.�Ligia�Tuszyńska,�prof.�APS�
Dr�Estera�Twardowska-Staszek�
Dr�Anna�Tyl�
Dr�hab.�Danuta�Urbaniak-Zając,�prof.�UŁ�
Dr�hab.�Marta�Urlińska,�prof.�UMK
Dr�hab.�Danuta�Uryga,�prof.�APS�

Dr�hab.�Janina�Uszyńska-Jarmoc,�prof.�UwB�
Dr�hab.�Marek�Walancik,�prof.�WSB�
Dr�hab.�Anna�Walczak�
Prof.�dr�hab.�Marian�Walczak
Dr�Małgorzata�Wałejko�
Mgr�Emilia�Wasilewska�
Dr�Anna�Wawrzonek�
Dr�Sonia�Wawrzyniak�
Dr�hab.�Anna�Weissbrot-Koziarska,�prof.�UO�
Mgr�Maja�Wenderlich�
Mgr�Ewelina�Wesołek�
Dr�hab.�Klaudia�Węc,�prof.�Ignatianum�
Dr�Marta�Wiatr�
Dr�Edyta�Widawska�
Dr�Elżbieta�Wieczór�
Dr�Joanna�Wierzejska�
Dr�hab.�Teresa�Wilk�
Dr�Lidia�Willan-Horla�
Prof.�dr�hab.�Anna�Wiłkomirska
Dr�Katarzyna�Wiśniewska-Borysiak�
Dr�hab.�Monika�Wiśniewska-Kin,�prof.�UŁ�
Dr�Kamila�Witerska�
Dr�Anna�Witkowska-Tomaszewska�
Prof.�dr�hab.�Lech�Witkowski�
Dr�Ewa�Włodarczyk�
Dr�Małgorzata�Wolska-Długosz�
Dr�hab.�Elżbieta�Wołodźko�
Mgr�Kazimierz�Worek�
Dr�hab.�Danuta�Wosik-Kawala�
Dr�hab.�Katarzyna�Wrońska�
Dr�hab.�Alina�Wróbel�
Dr�Urszula�Wróblewska�
Dr�Walentyna�Wróblewska�
Dr�Joanna�Wrótniak�
Mgr�Dorota�Wyrzykowska-Koda�
Dr�hab.�Ewa�Wysocka�
Dr�Aldona�Zakrzewska�
Mgr�Joanna�Zalewska�
Dr�Anieszka�Zamarian�
Prof.�dr�hab.�Marzenna�Zaorska�
Dr�Zuzanna�Zbróg�
Dr�Dorota�Zdybel�
Dr�hab.�Anna�Zielińska,�prof.�UW�
Dr�Monika�Zińczuk�
Dr�hab.�Teresa�Zubrzycka-Maciąg�
Mgr�Edyta�Żebrowska�
Dr�Emilia�Żyłkiewicz-Płońska�
Dr�hab.�Agnieszka�Żyta,�prof.�UWM�
Dr�hab.�Małgorzata�Żytko,�prof.�UW�
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Historia Zjazdów Pedagogicznych PTP

Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne są ważną formą działalności Towarzystwa. Zjazdy PTP stały się trwałą instytucją 
i wyraźnymi punktami orientacji we współczesnej pedagogice. Mają one istotne znaczenie zarówno dla członków Towarzystwa, 
jak i dla całego środowiska związanego z edukacją. Zjazdy PTP zawsze są wyjątkowymi spotkaniami pedagogów i służą rozwija-
niu wiedzy o edukacji i wzmacnianiu praktyki pedagogicznej. Zjazdy stanowią forum wymiany myśli, współdziałania ludzi nauki 
i oświaty, stwarzają szanse poznania oraz spotkania znanych teoretyków i praktyków edukacji.

Zjazdy PTP organizowane są z reguły co trzy lata przez władze PTP we współpracy z różnymi uczelniami akademickimi. 
Stanowią one okazję do pokazania dorobku naukowego środowiska, które podjęło się współorganizacji Zjazdu, sprzyjają integracji 
tego środowiska, wzmacniają poznawczo, dają silne impulsy do dalszego rozwoju.

Do tej pory odbyły się następujące Zjazdy PTP:

I�Ogólnopolski�Zjazd�Pedagogiczny:�10–12�lutego�1993�rok,�Rembertów�pod�Warszawą | Temat obrad: Ewolucja tożsamości 
pedagogiki | Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego 
– Akademia Obrony Narodowej

II�Ogólnopolski�Zjazd�Pedagogiczny:�31�sierpnia�–�2�września�1995�rok,�Toruń | Temat obrad: Demokracja a oświata, kształ-
cenie i wychowanie | Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

III�Ogólnopolski�Zjazd�Pedagogiczny:�21–23�września�1998,�Poznań | Temat obrad: Pedagogika i edukacja wobec nadziei 
i zagrożeń współczesności | Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Studiów Edukacyjnych Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

IV�Ogólnopolski�Zjazd�Pedagogiczny:�20–22�września�2001,�Olsztyn | Temat obrad: Pedagogika i edukacja wobec nowych 
wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie | Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Nauk o Wy-
chowaniu, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

V� Ogólnopolski� Zjazd� Pedagogiczny:� 23–25� września� 2004,� Wrocław | Temat obrad: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne 
powinności wychowania | Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Nauk o Wychowaniu Dolnoślą-
skiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu (obecnie: Dolnośląska Szkoła Wyższa)

VI�Ogólnopolski�Zjazd�Pedagogiczny:�17–19�września�2007,�Lublin | Temat obrad: Edukacja – moralność – sfera publicz-
na | Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Peda-
gogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

VII�Ogólnopolski�Zjazd�Pedagogiczny:�20–21�września�2010,�Toruń | Temat obrad: Po życie sięgać nowe … Teoria a praktyka 
edukacyjna | Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu

VIII�Ogólnopolski�Zjazd�Pedagogiczny:�19–21�września�2013,�Gdańsk | Temat obrad: Różnice – edukacja – inkluzja | Orga-
nizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskie-
go

Źródło: http://www.ptp-pl.org/index.php?strona=zjazdy-ptp
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Wydarzenia towarzyszące
  | Kampus UwB | 

� � Wystawa�„Portrety�i�rzeźby�więźniarek�Fordonu�i�Bojanowa�z�lat�1944–1956”
� � Wystawa�„Zakład�Nukowo-Wychowawczy�Ojców�Jezuitów�w�Chyrowie”
� � Gabinet�Ryszarda�Kaczorowskiego
� � Uniwersyteckie�Centrum�Przyrodnicze�im.�Profesora�Andrzeja�Myrchy


